
   

    

 
 

  
 

   
       

    
 

      
  

 
 

 
      

 
  

 
 

     
 

     
 

 
      

     
    

 
 

         
    

 
   

 
       

       
 

   

       
     

 
   

         
    

 
   

      
 

 
   

     
   

    
   

     
 

 
   

        
      

 
   

2021/36

2020/142
3 - 21

2021/8
22 - 44

2021/10
45 - 60

2018/3
61 - 337

2019/75
338 - 391

2021/15
392 - 397

2021/15
398 - 493

2021/27
494 - 526

2019/110
527 - 532

Kallelse/Underrättelse 

1

1(2) 

Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:00 

Ledamöter deltar på distans. 

Elizabeth Peltola (C) Emma Majlöv Modig 
Ordförande Sekreterare 

Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten. 

Ärenden 
Upprop 

Inledning 
1 Val av justerare 

2 Fastställande av föredragningslista 

Informationsärenden 
3 Miljö- och byggnämndens uppföljning och 

rapportering om sin verksamhet utifrån 
aktivitetsplan 2021 och uppsiktsplikt 

4 Information om utmaning om att tillaga mat till 
äldre och i förskolan 

Beslutsärenden 
5 Antagande av riktlinjer för styrdokument och 

revidering av policy för lednings och styrning 

6 Revidering av resepolicy samt antagande av 
riktlinjer för resor i tjänsten 

7 Antagande av detaljplan för Gunnar Gröpe 1,2 och
4, Älmhult, Älmhults kommun 

8 Uppföljning av intern kontroll 2020, 
Kommunövergripande 

9 Finansiell rapport 2020 

10 Årsredovisning 2020 

11 Remiss om Kulturreservatet Komministerbostället 
Råshult 

12 Svar på motion om att skapa en 
vandringsled/pilgrimsled längs Helge å - (KD) 



   

    

         
         

  

 
   

         
   

 
   

        
       

   

 
   

          
       

  

 
   

      
 

 
   

       
        

      

 
   

       
 

 
   

      
   

     
 

       
     

 
   

 
    

 

   
   

    
 

              
        

       
   

   

        
        
        
           
        
        
       

     
   

     
   

   

2020/121
533 - 540

2020/159
541 - 545

2020/5
546 - 550

2020/63
551 - 559

2021/42
560 - 565

2018/89
566 - 573

2021/41
574 - 577

2020/60
578 - 611

2021/4
612

2020/135
613 - 619

2020/168

2021/30
620 - 689

2021/31

2

Kallelse/Underrättelse 

2(2) 

13 Svar på motion om att förbättra vägen mellan
Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och Eva 
Ballovarre (S) 

14 Svar på motion om en samlad trähusstrategi -
Michael Öberg (MP) 

15 Svar på motion om behovet av kommunekologisk 
kompetens för att säkra biologisk mångfald -
Michael Öberg (MP) 

16 Svar på motion om att öka tilliten till kommunens 
medarbetare - Eva Ballovarre (S) och Helen 
Bengtsson (S) 

17 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2021 -
Socialnämnden 

18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till 
vissa funktionsnedsatta kvartal 4 år 2020 

19 Redovisning av ej färdigberedda motioner april 
2021 

20 Försäljning av Pehr Hörbergsgården 

21 Redovisning av delegeringsbeslut 

22 Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och
civilt försvar i Älmhults kommun 

Informationsärenden 
23 Information Covid-19 

24 Meddelanden 

25 Strategisk information 

Ärende Föredragande/ kallade tjänstepersoner Klockan 
Ärende 3 Pontus Haglund, ordförande miljö- och byggnämnden 

Tommy Lövqvist, vice ordförande miljö - byggnämnden 
Ingegerd Andersson, förvaltningschef 

08:00 – 08:45 

Ärende 4 Cecilia Blidö, kostchef 08:45 – 09:00 
Ärende 5-6 Matilda Dunfjäll, utredare 09:00 – 09:20 
Ärende 7 Karin Wennberg, planarkitekt 09:20 – 09:35 
Ärende 8-10 Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomi- och kanslichef 09:35 – 10:20 
Ärende 11-15 Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 10:20 – 11:10 
Ärende 16 Anna Elmgren, HR-chef 11:10 – 11:20 
Ärende 22-23 Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg

Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
11:40 – 12:05 

Ärende 25 Maria Kristiansson, näringslivsutvecklare 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 

12:10 – 12:30 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 45 Information om utmaning om att tillaga mat till
äldre och i förskolan 
Ärendenummer KS 2020/142 

Sammanfattning av ärendet 
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens 
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm. 
Vidare önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck. 
Cecilia Blidö, kostchef, informerar om ärendet. 

Underlag 
 Tekniska nämnden 2021-03-16 § 33 

 Utredning gällande utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan, 
daterad 2021-02-26 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Tekniska nämnden 

§ 33 Utredning gällande utmaning om att tillaga
mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i
förskolan 
Ärendenummer TN 2020/124 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 

 Utmaningen om att tillaga mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i 
förskolan antas under förutsättning att framkomna punkter och krav i 
motivering för rekommendation till beslut kan hanteras och möjliggöras. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens 
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm. 
Vidare önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck. 
Detta betraktas som en utmaning av kommunal verksamhet och ska enligt 
kommunstyrelsens beslut utredas vidare. Kommunstyrelsen har gett Tekniska 
nämnden i uppdrag att ta fram svar på utredningen till kommunstyrelsen. 
En utredning av ärendet har utförts och resultatet visar att utmaningen bör antas 
under förutsättning att om utmanarens förmåga och lämplighet bedöms uppfylla 
kraven. 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26 

 Utredning gällande utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan, 
daterad 2021-02-26 

 Tekniska nämndens beslut 2021-02-16, § 14 

 Tekniska nämndens beslut 2020-02-15, § 134 

 Kommunstyrelsens beslut daterad 2020-12-01, § 266 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-03-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 

 Utmaningsrätt – komplettering från Härlundabygden AB, inkommen 2020-
11-19 

 Alternativa driftsformer – konkurrensutsättningspolicy, beslutad av 
kommunfullmäktige 2020-08-27, § 98 

 Utmaning om att tillaga mat till äldre från Härlundabygden AB, inkommen 
2020-11-18 

 Rutin för tillvägagångsätt vid utmaningar av kommunal verksamhet, beslutad 
av kommunstyrelsen 2012-08-14, § 160 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Teknisk Chef 
Kostchef 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

   
    

 
 

  
 

        
     

   
 

   
          

              
          

           
        

             
 

             
          

  
 

 
     

   
 

 
             

   

     

         

      

            
  

        
  

          
      

       
     

 

Tjänsteskrivelse 

18

2021-02-26 1(4) 

Tekniska förvaltningen
Cecilia Blidö 
cecilia.blido@almhult.se 

Tekniska nämnden 

Tjänsteskrivelse om utmaning om att tillaga mat till 
äldre och i förskolan 
Ärendenummer TN 2020/124 

Sammanfattning av ärendet 
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens 
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm. Vidare 
önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck. 
Detta betraktas som en utmaning av kommunal verksamhet och ska enligt 
kommunstyrelsens beslut utredas vidare. Kommunstyrelsen har givit Tekniska 
nämnden i uppdrag att ta fram svar på utredningen till kommunstyrelsen. 

En utredning av ärendet har utförts och resultatet visar att utmaningen bör antas 
under förutsättning att om utmanarens förmåga och lämplighet bedöms uppfylla 
kraven. 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden (yttrande till Kommunstyrelsen). 
Kommunstyrelsen (beslut). 

Beslutsunderlag 
 Utredning: Utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan, daterad 

2021-02-26. 

 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26. 

 Kommunstyrelsens beslut ärende KS 2020/142 daterad 2020-12-01. 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23. 

 Utmaning om att tillaga mat till äldre från Härlundabygden AB, inkommen 
2020-11-18. 

 Utmaningsrätt – komplettering från Härlundabygden AB, inkommen 2020-
11-19. 

 Rutin för tillvägagångsätt vid utmaningar av kommunal verksamhet, beslutad 
av kommunstyrelsen 2012-08-14, § 160. 

 Alternativa driftsformer – konkurrensutsättningspolicy, beslutad av 
kommunfullmäktige 2020-08-27, § 98. 

mailto:cecilia.blido@almhult.se


    

    

 
          

              
          

           
        

             
        

    
        

    
      
     

        
    

         
 

              
           

            
           

           
       

       
        

        
        

      
       
           

           
           

         
    

           
           

        
             
           

     
 
 

Tjänsteskrivelse 
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2021-02-26 2(4) 

Ärendeberedning 
Härlundabygden AB vill genom Café Linnea och restaurang utmana kommunens 
kök i att tillaga mat till äldre i Härlunda, Härlunda, Virestad och Fanaholm. Vidare 
önskar de tillaga mat till Häradsbäck förskola, Solrosen i Häradsbäck. 
Detta betraktas som en utmaning av kommunal verksamhet och ska enligt 
kommunstyrelsens beslut utredas vidare. Kommunstyrelsen har givit Tekniska 
nämnden i uppdrag att ta fram svar på utredningen till kommunstyrelsen. En 
utredning av ärendet har utförts enligt rutin. 
Nulägesanalys av utmanad verksamhet 
I Haganässkolans tillagningskök tillagas och skickas dagligen aktuellt 
portionsantal enligt följande: 
- Hemtjänst Häradsbäck: 14 portioner. 
- Hemtjänst Virestad: 16 portioner 
Teknisk förvaltning tillagar och packar måltider. Socialförvaltningen hanterar 
måltidsdistributionen inom hemtjänstens verksamhet. 
I Solrosens förskolas tillagningskök i Härradsbäck tillagas måltider enligt 

följande: 
- Förskolan består av 19 inskrivna barn och 4 pedagoger i tjänst. 
Aktuell omfattning av måltider i förskolan är: frukost, lunch, mellanmål. På 
förskolan finns ett tillagningskök och en anställd kock med 75% tjänstgöring. 
Den totala affären bedöms kunna omfatta maximalt 971 tkr fördelad på 
förskolemåltider 183 tkr och matdistribution 788 tkr under förutsättning att alla 
portioner beställs varje dag i båda målgrupperna. 
Konsekvensanalys av att konkurrensutsätta utmanad verksamhet 
Konsekvensanalys har utförts av tekniska förvaltningens kostverksamhet och 
utlåtanden har även insamlats från berörda mottagande förvaltningar 
socialförvaltning och utbildningsförvaltning då utredningen visar att samtliga 
förvaltningar påverkas av konkurrensutsättningen. Kostverksamheten ser 
minskade bemanningskostnader, minskat behov av renoveringskostnader samt 
minskning av vissa omkostnader. Då produktionsvolymen är låg i förhållande till 
kostnaderna i kostverksamheten skulle detta bidra till att öka förmågan till 
måluppfyllelse och en budget i balans. För övriga förvaltningar bedöms påverkan 
på service kopplat till måltiderna, planeringspåverkan och kompetens kring 
måltidskvalitet och uppföljning. 
De frågeställningar och farhågor som väcks i utredningen rör i huvudsak 
kvalitetsaspekter och extra eller nya arbetsmoment vilka kan tillkomma med en 
utmanare som levererar måltider. Tillkommande arbetsmoment och eventuella 
behov av kontroller för efterlevnad av kraven som ställs i uppdraget kan innebära 
behov av extra resurser som ökad budget, mer personal inom berörda 
verksamheter som påverkas av utmaningen. 



    

    

    
           

        
          

            
       

 
     

              
           

      
     

      
          

    

           
        

         
       

           
         

              
          

            
           
     

         
               

         
         

         

         
          

 
 

      
      

             
          

          
 
 

Tjänsteskrivelse 
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2021-02-26 3(4) 

Utmanarens förmåga och lämplighet 
I utlåtande om utmanarens förmåga och lämplighet att driva den aktuella 
verksamheten framkommer omfattande krav på efterlevnad av lagkrav, 
kompetens, kvalitet och säkerhet som måste anpassas efter målgruppernas behov 
och förutsättningar är avgörande för att det ska vara möjligt att motsvara 
uppdraget som idag utförs av kommunens kostverksamhet. 

Rekommendation och särskilt att beakta 
Utredningen om utmaning om att tillaga mat till äldre och i förskolan visar att 
utmaningen bör antas under förutsättning att framkomna punkter och krav i 
motivering kan hanteras och möjliggöras. 
Särskilt att beakta vid beslut: 

 Socialförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen 
ställer sig positiva till utmaningen om utmanarens förmåga och lämplighet 
bedöms uppfylla kraven. 

 Berörda förvaltningar trycker särskilt på utmanarens förmåga att kunna tillaga 
och hantera specialkoster, anpassade måltider och konsistensanpassa måltider 
för målgrupperna samt att utmanaren behöver inneha kostdatasystem Mashie 
för att näringsberäkna måltider och hantera beställning/avbeställning. 

 Ett ställningstagande behöver göras avseende hur kontroll av efterlevnad av 
leverantörsavtalet ska hanteras. Utredningen påvisar svårighet att lägga kravet 
på en enskild förvaltning på grund av att kontroll av måltidskvalitet är svår att 
utföra i praktiken samt att kompetens och resurser saknas. 

 Det kan tillkomma arbetsmoment och behov av kontroller för efterlevnad av 
avtalet i berörda verksamheter vilket innebär behov av ökad budget, extra 
resurser såsom mer personal. 

 Att utmaningen maximalt kan omfatta följande kostnadsersättningar per 
portion per dag: 72 kronor per brukare per dag och 41,71 kronor per barn i 
barnomsorgen per dag. Dessa ersättningar inkluderar alla kostnader som 
kostverksamheten i kommunen har för måltider. Utredningens bedömda behov 
av extra budget och extra resurser tillkommer utöver. 

 Ett ställningstagande behöver göras avseende hur måltidsförsörjning ska 
säkerställas i händelse av att leveransstörningar uppstår från utmanaren. 

Tekniska förvaltningens förslag till yttrande 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 

 Utmaningen om att tillaga mat till brukare inom äldreomsorgen och barn i 
förskolan antas under förutsättning att framkomna punkter och krav i 
motivering för rekommendation till beslut kan hanteras och möjliggöras. 
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Cecilia Blidö Anders Nyberg 
Kostchef Teknisk chef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Teknisk Chef 
Kostchef 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Socialchef 
Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 27 Riktlinjer för styrdokument 
Ärendenummer KS 2021/8 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19 
2. Kommunfullmäktige reviderar policy för ledning och styrning i enlighet med 

utkast daterat 2021-01-19 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag på Riktlinjer för 
Styrdokument. Riktlinjerna innehåller en definition av de olika typer av 
styrdokument som kommunen använder, vilka uppgifter ett styrdokument ska 
innehålla samt hur styrdokumenten skall administreras och användas av 
kommunens medarbetare. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa 
en enhetlig hantering av kommunens styrdokument. 
Hierarkin och beslutsinstanser för olika styrdokument regleras i nuläget i
Älmhults kommuns policy för ledning och styrning. Därför föreslås även att 
policyn revideras och att stycket om styrdokument tas bort från policyn. 
Riktlinjerna skiljer sig från stycket i policyn för ledning och styrning genom att 
expandera och omstrukturera hierarkin för styrdokument i enlighet med rådande 
lagstiftning. Riktlinjerna innehåller även mer ingående uppgifter om vad ett 
styrdokument skall innehålla, hur det skall utformas och hur det skall hanteras 
efter att det antagits. Riktlinjerna skall fungera som ett fristående dokument som 
kommunens medarbetare kan använda sig av i utformningen, användningen och 
administrationen av styrdokument. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 

 Förslag på riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Förslag på reviderad policy för ledning och styrning daterad 2021-01-19 

 Policy för ledning och styrning - ekonomistyrningsprocess daterad 2020-06-
22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

    
   

 
   

        
          

         
         

          
       

          
           

            
             

          
          

            
            

          
   

 

 
 

 
 

     

        

           

         
 

 
 

         
         

           
          

           
            
           

Tjänsteskrivelse 

24

2021-02-15 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se 

Riktlinjer för styrdokument 
Ärendenummer KS 2021/8 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag på Riktlinjer för 
Styrdokument. Riktlinjerna innehåller en definition av de olika typer av 
styrdokument som kommunen använder, vilka uppgifter ett styrdokument ska 
innehålla samt hur styrdokumenten skall administreras och användas av 
kommunens medarbetare. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa 
en enhetlig hantering av kommunens styrdokument. 
Hierarkin och beslutsinstanser för olika styrdokument regleras i nuläget i
Älmhults kommuns policy för ledning och styrning. Därför föreslås även att 
policyn revideras och att stycket om styrdokument tas bort från policyn. 
Riktlinjerna skiljer sig från stycket i policyn för ledning och styrning genom att 
expandera och omstrukturera hierarkin för styrdokument i enlighet med rådande 
lagstiftning. Riktlinjerna innehåller även mer ingående uppgifter om vad ett 
styrdokument skall innehålla, hur det skall utformas och hur det skall hanteras 
efter att det antagits. Riktlinjerna skall fungera som ett fristående dokument som 
kommunens medarbetare kan använda sig av i utformningen, användningen och 
administrationen av styrdokument. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-15 

 Förslag på riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19 

 Förslag på reviderad policy för ledning och styrning daterad 2021-01-19 

 Policy för ledning och styrning - ekonomistyrningsprocess daterad 2020-06-
22 

Ärendeberedning 
Alla Sveriges kommuner agerar utifrån ett kommunalt självstyre och 
ramlagstiftning. Den kommunala verksamheten styrs därför i grunden av 
nationella lagar, men även i hög grad genom kommunens egna styrdokument.
Styrdokumenten är därigenom en viktig del av Älmhults kommuns styrsystem. 
Inom vissa områden är ställer lagstiftningen krav på hur kommunen upprättar 
vissa styrdokument, men i de fall styrdokumentens utformning inte regleras i lag 
krävs det en tydlig struktur och definition av vad respektive styrdokument 

mailto:matilda.dunfjall@almhult.se
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2021-02-15 2(2) 

behandlar. För att styrdokument skall fungera som kommunala verktyg är det av 
yttersta vikt att de är fåtaliga, tydligt formulerade och lättförståeliga. De bör vara 
strukturerade så att det inte skapas allt för många nivåer i dokumentens hierarki 
och det är viktigt att kommunen följer en enhetlig terminologi när styrdokument 
skapas för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. En fast 
terminologi och tydlig namngivning av dessa styrdokument i enlighet med deras 
olika roller underlättar både för de som skriver dokumenten samt för 
tjänstepersonerna som sedan skall tolka dessa och använda dem i sin 
verksamhet. 
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag på Riktlinjer för 
Styrdokument. Riktlinjerna innehåller en definition av de olika typer av 
styrdokument som kommunen använder, vilka uppgifter ett styrdokument ska 
innehålla samt hur styrdokumenten skall administreras och användas av 
kommunens medarbetare. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa 
en enhetlig hantering av kommunens styrdokument. 
Hierarkin och beslutsinstanser för olika styrdokument regleras i nuläget i
Älmhults kommuns policy för ledning och styrning. Därför föreslås att policyn 
revideras och att stycket om styrdokument tas bort från policyn. 
Riktlinjerna skiljer sig från stycket i policyn för ledning och styrning genom att 
expandera och omstrukturera hierarkin för styrdokument i enlighet med rådande 
lagstiftning. Riktlinjerna innehåller även mer ingående uppgifter om vad ett 
styrdokument skall innehålla, hur det skall utformas och hur det skall hanteras 
efter att det antagits. Riktlinjerna skall fungera som ett fristående dokument som 
kommunens medarbetare kan använda sig av i utformningen, användningen och 
administrationen av styrdokument. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för styrdokument daterad 2021-01-19 
2. Kommunfullmäktige reviderar policy för ledning och styrning i enlighet med 

utkast daterat 2021-01-19 

Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 28 Revidering av resepolicy samt antagande av
riktlinjer för resor i tjänsten 
Ärendenummer KS 2021/10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05. 
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22. 
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 2021-

02-22. 
4. Tillägg i riktlinjens punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från kommunhuset för 

tjänstepersoner. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–4 

Sammanfattning av ärendet 
Resepolicy för Älmhults kommun samt riktlinjer för resor i tjänsten. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 

 Utkast Resepolicy daterad 2020-10-29 

 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2020-10-29 

 Resepolicy daterad 2009-10-05 

 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar tillägg i riktlinjen punkt 4.3 att tjänsteresor utgår från 
kommunhuset för tjänstepersoner. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



46

   

   

 
 

   

    

    

    

 
  

         
       

   
  

         
         

   
 

 
     

  
  

 

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsgång
Propositionsordning 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 
Propositionsordning 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2021-02-24 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se 

Tjänsteskrivelse - Resepolicy och Riktlinjer för 
resor i tjänsten 
Ärendenummer KS 2021/10 

Sammanfattning av ärendet 
Resepolicy för Älmhults kommun samt riktlinjer för resor i tjänsten. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 

 Utkast Resepolicy daterad 2020-10-29 

 Utkast Riktlinjer för resor i tjänsten daterat 2020-10-29 

 Resepolicy daterad 2009-10-05 

 Rutiner för resor i tjänsten daterad 2013-10-05 

Ärendeberedning 
Kommunens resepolicy är ett verktyg för att reglera tjänsteresor som görs av
anställda och förtroendevalda i Älmhults kommun. Resepolicyn tar sin 
utgångspunkt i kommunens miljöplan, policy för hållbart arbetsliv och 
fordonspolicy och ämnar bidra till en mer miljömedveten syn på resande i 
tjänsten. Policyn innefattar tjänsteresor som sker både inom och utanför 
kommunen av samtliga anställda inom kommunens verksamhet. 
Kommunen har en tidigare resepolicy som fastställdes 2009. Den tidigare 
policyn är utdaterad och inte heller speciellt utförlig. Det nya utkastet är 
uppdaterat, mer utförligt skrivet och justerat för att lägga mer fokus på 
miljöaspekten av resandet. 
Som komplement till policyn tillkommer även styrdokumentet ”riktlinjer för 
resor i tjänsten”. Riktlinjerna konkretiserar policyn och innehåller mer praktisk 
information gällande hur resandet i kommunen ska gå till och inkluderar bland 
annat rangordning av olika resemedel, praktiska instruktioner för bokande av 
resor och information om försäkring och reseersättning. Riktlinjerna ersätter en 
rutin som etablerades på tjänstemannanivå 2013. 

mailto:matilda.dunfjall@almhult.se
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige upphäver Resepolicy daterad 2009-10-05. 
2. Kommunfullmäktige fastställer Resepolicy daterad 2021-02-22. 
3. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för resor i tjänsten daterad 2021-

02-22. 

Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 29 Antagande av detaljplan för Gunnar Gröpe 1,2
och 4, Älmhult, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2018/3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,

Älmhults kommun, enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på 
samråd enligt 5 kap 11§ PBL. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på 
granskning enligt 5 kap 18 § PBL. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att en strategisk miljöbedömning
inte behöver upprättas för detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder, 
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens 
uttryck. 
Garage ska finnas på källarplan. 
Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan, 
Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs 
av kommunen. 
Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults 
rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret 
och en gård skapas innanför. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsunderlag 
 Plankarta_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_antagande_210308 

 Planbeskrivning_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308 

 Illustrationer_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308 

 Samrådsredogörelse_Gunnar Gröpe_200512 

 Granskningsutlåtande_Gunnar Gröpe_210308 

 Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult. 
Daterad 2018-02-02 

 Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom fastigheterna
Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult. Daterad 2019-11-08 

 PM_Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar
Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult. Daterad 2015-12-15 

 Rapport, grundvattenundersökning och utredning av hälsorisker inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhults kommun. Daterad 2021-02-
26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2021-02-26 1(2) 

Kommunledningsförvaltning Kommunstyrelsen 
Karin Wennberg 
karin.wennberg@almhult.se 

Antagande av detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 
4, Älmhult, Älmhults kommun. 
Ärendenummer KS 2018/3 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 235 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på 
samråd enligt 5 kap 11§ PBL. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på 
granskning enligt 5 kap 18 § PBL. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 § 113 att en strategisk miljöbedömning
inte behöver upprättas för detaljplan för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,
Älmhults kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § Miljöbalken. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra byggnader för bostäder, 
tillfällig vistelse och centrumändamål i en struktur som följer rutnätsstadens 
uttryck. 
Garage ska finnas på källarplan. 

Området är beläget i centrala Älmhult och omges av gatorna Hantverksgatan, 
Kvarngatan och Norra Esplanaden. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs 
av kommunen. 

Detaljplanen möjliggör en bebyggelsestruktur väl anpassad till centrala Älmhults 
rutnätsstruktur. Byggnaderna ska uppföras utmed gatorna som omsluter kvarteret 
och en gård skapas innanför. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
 Plankarta_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_antagande_210308 

mailto:karin.wennberg@almhult.se
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 Planbeskrivning_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308 

 Illustrationer_Gunnar Gröpe1, 2 och 4_ antagande_210308 

 Samrådsredogörelse_Gunnar Gröpe_200512 

 Granskningsutlåtande_Gunnar Gröpe_210308 

 Trafikbullerutredning till detaljplan kv Gunnar Gröpe 1, 2 och 4,
Älmhult. Daterad 2018-02-02 

 Miljöteknisk markundersökning och massklassificering inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2, 4, i Älmhult. Daterad 2019-11-08 

 PM_Inventering avseende markföroreningar inom fastigheterna Gunnar
Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult. Daterad 2015-12-15 

 Rapport, grundvattenundersökning och utredning av hälsorisker inom
fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhults kommun. Daterad 
2021-02-26 

Förslag till beslut 
‒ Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Gunnar Gröpe 1, 2 och 4, Älmhult,

Älmhults kommun, enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen. 

Karin Wennberg Susann Pettersson 
Planarkitekt Kommunchef 

Beslutet skickas till 
Planeringsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 30 Uppföljning av intern kontroll 2020,
Kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2019/75 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättad

uppföljning och utvärdering av intern kontroll för Älmhults kommun 2020. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna 
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige 
samtidigt med årsbokslutet. 
Överförmyndarnämnden beslutar uppföljning av intern kontroll 2020 i mars 
2021 och kan därför vid tidpunkten inte utvärderas. Gemensamma nämnden har 
inte gjort någon riskanalys eller plan för intern kontroll år 2020. 
Bedömningen är att nämnder överlag har en god intern kontroll och följer 
kommunstyrelsen övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/75, 2021-01-27 

 Kommunstyrelsens beslut KS 2019/75, 2020-12-01 § 258 

 Utbildningsnämndens beslut UN 2019/119, 2020-11-25 § 150 

 Socialnämndens beslut SOC 2020/9, 2020-12-16 § 135 

 Tekniska nämndens beslut TN 2019/23, 2021-03-16, § 38 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2019/25, 2020-12-10 § 115 

 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2020/10, 2020-12-14 § 139 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För Information 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Nämnder 
Kommunens helägda bolag 
Revisionen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2021-01-27 1(3) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Elisabeth Steen Ekstedt 
elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om uppföljning av internkontroll 
2020, Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2019/75 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna 
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige 
samtidigt med årsbokslutet. 
Överförmyndarnämnden beslutar uppföljning av intern kontroll 2020 i mars 
2021 och kan därför vid tidpunkten inte utvärderas. Gemensamma nämnden har 
inte gjort någon riskanalys eller plan för intern kontroll år 2020. 
Bedömningen är att nämnder överlag har en god intern kontroll och följer 
kommunstyrelsen övergripande verksamhetsplan för intern kontroll. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse KS 2019/75, 2021-01-27 

 Kommunstyrelsens beslut KS 2019/75, 2020-12-01 § 258 

 Utbildningsnämndens beslut UN 2019/119, 2020-11-25 § 150 

 Socialnämndens beslut SOC 2020/9, 2020-12-16 § 135 

 Tekniska nämndens beslut TN 2020/11, 2020-03-03 §27 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2019/25, 2020-12-10 § 115 

 Miljö- och byggnämndens beslut MOB 2020/10, 2020-12-14 § 139 

Ärendeberedning 
En utförligare beskrivning av ärendet som leder fram till en motivering av 
förslaget till beslut. 
Ansvarsfördelning 
Styrelse och nämnd är ansvariga för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter 
som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta 
gäller även när driften av verksamheten har lämnats över till någon annan, 
exempelvis ett kommunalt bolag. 

mailto:elisabeth.steen-ekstedt@almhult.se
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Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos 
kommunens nämnder och förvaltningar. I detta ligger ansvaret för att en 
organisation kring intern kontroll upprättas och kontinuerligt aktualiseras. I 
början av 2019 beslutade kommunfullmäktige en ny Policy, ”Reglemente för 
intern kontroll” som samtliga nämnder och bolag ska använda i sitt arbete med 
intern kontroll 2020. 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall 
förbättringar behövs besluta om sådana. Kommunstyrelsen ska årligen upprätta 
en samlad utvärdering av den interna kontrollen inom nämnderna och bolagen 
att redovisa för kommunfullmäktige samtidigt med årsbokslutet. 

Uppföljning av intern kontroll 2020 
Alla nämnder, förutom gemensamma nämnden, har fastställt en intern 
kontrollplan för 2020. 
Överförmyndarnämnden sammanträder 4 ggr per år och uppger att mål är 
framtagna för år 2020 samt 2021, men internkontrollplan kommer beslutas först 
3 mars 2021. Då kommer även genomförd kontrollplan för år 2020 följas upp. 
Inom gemensamma nämnden har kommunledningsförvaltningen erhållit 
information om att det pågår ett arbete med framtagande av riskanalys och plan 
för intern kontroll avseende år 2021. Samtliga övriga nämnder har inkommit till 
kommunstyrelsen med uppföljning av intern kontroll 2020. Det framgår av 
nämndernas underlag att förbättringsåtgärder framtagits vid behov. 
Vid föregående års uppföljning (2019) framgick att det fanns ett behov av 
fördjupad kunskap inom GDPR-området för merparten av nämnderna. Samma 
gällde för HR-risken gällande planer för systematiskt arbetsmiljöarbete där det 
saknades planer vilket bland annat berodde på att chefer behövde ytterligare 
utbildning både i SAM-processen och i de IT-stöd som används. Granskningen 
visade också att hanteringen av fakturor gällande resor och representation 
behövde förbättras i alla nämnder. Kontrollerna indikerade också på ett behov av 
information till verksamheterna om reglerna. Åtgärdsförslag för att förbättra 
dessa riskområden togs då fram av respektive nämnd enligt rådande policy. Vid 
uppföljning av samma mål år 2020 framgår att förbättringsåtgärder är framtagna 
och kontinuerligt pågår. Införandet av eskaleringsfunktion av fakturor har 
exempelvis halverat antalet för sent betalda fakturor. 
Bedömningen är att enskilda nämnder överlag har en god intern kontroll, med 
undantag för gemensamma nämnden, som inte har gjort någon riskanalys eller 
plan för intern kontroll år 2020. 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bolagen har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-03 en mall för 
handlingsprogram som bolagen ska använda från och med år 2020. Av mall för 
handlingsprogram framgår att även bolagen framgent ska göra riskanalyser samt 
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utifrån dessa ta fram planer för intern kontroll på samma sätt som kommunen. 
Kommunens helägda bolag ska därefter varje år anta en särskild plan för det 
kommande årets uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas 
till kommunstyrelsen vid deras sista sammanträde året innan planen ska gälla. 
Kommunens helägda bolag ska samtidigt med årsbokslutet rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till
kommunstyrelsen. Älmhultsbostäder AB (ÄBO) samt Älmhults
näringsfastigheter AB (ÄNAB) har valt att låta EY granska bolagets interna 
kontroll. Avrapporteringen är delgiven styrelsen vid mötet i februari då bokslut 
för 2022 fastställdes. Av EYs rapport framgår att de vid genomförandet av sin 
löpande granskning inte identifierat något som tyder på väsentliga brister. 
Elmnet AB har gjort en egen uppföljning av intern kontroll 2020 som de skriver 
godkändes vid styrelsemötet i samband med att årsredovisningen godkändes. Av 
underlaget som inkommit framgår att ingen åtgärd krävs. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Att föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättad uppföljning och

utvärdering av intern kontroll för Älmhults kommun 2020 

Elisabeth Steen Ekstedt Susann Pettersson 
Ekonomi- och kanslichef kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För Information 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Nämnder 
Kommunens helägda bolag 
Revisionen 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 31 Finansiell rapport 2020 
Ärendenummer KS 2021/15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten och 

lägga den till handlingarna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per årsredovisning 2020. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14 

 Finansiell rapport 2020, per 31 december 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Erika Eliasson 
erika.eliasson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om finansiell rapport 2020 
Ärendenummer KS 2021/15 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antagen finanspolicy ska en finansiell rapport tas fram av 
kommunstyrelsen avseende delårsrapport 1 och 2 samt årsredovisningen och 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
Föreligger finansiell rapport per årsredovisning 2020 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-14 

 Finansiell rapport 2020, per 31 december 2020 

Ärendeberedning 
Föreligger finansiell rapport per årsredovisning 2020. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Att föreslå kommunfullmäktige godkänna rapporten och lägga den till 

handlingarna. 

Erika Eliasson Susann Pettersson 
Redovisningscontroller Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 

mailto:erika.eliasson@almhult.se
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 32 Årsredovisning 2020 
Ärendenummer KS 2021/15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsbokslut 2020. 
Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast 
möjligt dock senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19 

 Årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen. 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Respektive nämnd 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Ann-Sofie Gangesson 
ann-sofie.gangesson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om årsredovisning 2020 
Ärendenummer KS 2021/15 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger årsbokslut 2020. 
Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast 
möjligt dock senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. 
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19 

 Årsredovisning 2020 

Ärendeberedning 
Föreligger kommunens årsredovisning för 2020: 
En skarp konjunkturnedgång har skett samtidigt i flertalet av världens länder. 
Coronapandemin sätter stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna globalt och i 
Sverige. Sällan syns så stora revideringar som nu, vad gäller den 
makroekonomiska prognosen, statens budget eller de offentliga finanserna i 
stort. Allt detta sammantaget innebär just nu en mycket stor prognososäkerhet.
Den svenska ekonomin går nu snabbt in i lågkonjunktur. För Älmhults kommuns 
del kommer det att påverka kommunens verksamheter på flera vis – både vad 
gäller finansiering av verksamhet och vad gäller uppdraget i stort med de 
utmaningar som följer. 
Den övergripande bedömningen av måluppfyllelsen av kommunens resultatmål 
är att två av åtta resultatmål uppfylls 2020. Målen som uppfylls finns inom 
samhällsutvecklingsprocessen. 
Av de fyra finansiella målen nås två. Den övergripande bedömningen är att det 
finansiella målet för god ekonomisk hushållning inte nås. 
Älmhults kommuns resultat för 2020 blev 10,3 mkr vilket är 6 mkr bättre än 
budgeterat (4,3 mkr). Efter justering för realisationsvinster uppgår kommunens 
balanskravsresultat till 9,3 kr. 
Nämnderna negativa budgetavvikelse uppgår till 21,9 mkr. 

mailto:ann-sofie.gangesson@almhult.se
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Skatteutvecklingen (5,9 procent) var 2020 högre än verksamheternas 
nettokostnadsutveckling (5,7 procent). 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna kommunens

Årsredovisning 2020. 
2. Att föreslå kommunfullmäktige att överlämna Årsredovisning 2020 till 

revisorerna. 

Ann-Sofie Gangesson Susann Pettersson 
Redovisningschef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Respektive nämnd 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 33 Remiss om Kulturreservatet
Komministerbostället Råshult 
Ärendenummer KS 2021/27 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen yttrar sig angående framtagen rapport ”Vandringsled i 

nya delen av Kulturreservatet Linnés Råshult” (Gustavsson 2020) enligt 
tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har ombetts yttra sig angående den av Stiftelsen Linnés 
Råshult framtagna rapporten ”Vandringsled i nya delen av Kulturreservatet 
Linnés Råshult” (Gustavsson 2020) och i rapporten föreslagen ny vandringsled, 
ärendenummer 435-2766-2020. 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till framtaget förslag på ny 
vandringsled i den utvidgade delen av Kulturreservatet Linnés Råshult och gör 
även bedömningen att föreslagen ny entré bör utgöra ett bra alternativ till 
befintlig entré. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19 

 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Begäran om yttrande angående ny 
vandringsled i norra delen av kulturreservatet Komministerbostället Linnés
Råshult, Älmhults kommun i Kronobergs län, daterad 2020-12-10.
Ärendenummer 435-2766-2020. 

 Bilaga 1: Vandringsled i norra delen av Kulturreservatet Linnés Råshult. 
Rapport 2020-08-28. Josefine Gustafsson. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kkommustyrelsen yttra sig angående framtagen rapport ”Vandringsled i nya 
delen av Kulturreservatet Linnés Råshult” (Gustavsson 2020) enligt 
tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19. 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Helen Carlsson 
Helen.carlsson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om remissvar angående ny 
vandringsled i norra delen av kulturreservatet 
Komministerbostället Linnés Råshult 
Ärendenummer KS 2021/27 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har ombetts yttra sig angående den av Stiftelsen Linnés 
Råshult framtagna rapporten ”Vandringsled i nya delen av Kulturreservatet 
Linnés Råshult” (Gustavsson 2020) och i rapporten föreslagen ny vandringsled, 
ärendenummer 435-2766-2020. 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till framtaget förslag på ny 
vandringsled i den utvidgade delen av Kulturreservatet Linnés Råshult och gör 
även bedömningen att föreslagen ny entré bör utgöra ett bra alternativ till 
befintlig entré. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19 

 Länsstyrelsen i Kronobergs län: Begäran om yttrande angående ny 
vandringsled i norra delen av kulturreservatet Komministerbostället Linnés
Råshult, Älmhults kommun i Kronobergs län, daterad 2020-12-10.
Ärendenummer 435-2766-2020. 

 Bilaga 1: Vandringsled i norra delen av Kulturreservatet Linnés Råshult. 
Rapport 2020-08-28. Josefine Gustafsson. 

Ärendeberedning 
År 2019 togs beslut om en utvidgning av kulturreservatet Komministerbostället 
Råshult. Med anledning av utökningen gav Stiftelsen Linnés Råshult konsult 
Josefine Gustafsson i uppdrag att utreda möjligheterna till en ny vandringsled i 
den nya delen. I framtagen rapport föreslår Gustafsson en ny vandringsled på 
totalt 1 km, med start vid en föreslagen ny entré. 
Älmhults kommun har ombetts yttra sig angående den framtagna rapporten 
”Vandringsled i nya delen av Kulturreservatet Linnés Råshult” (Gustavsson 
2020) och i rapporten föreslagen ny vandringsled, ärendenummer 435-2766-
2020. 
Länsstyrelsen önskar Älmhults kommuns synpunkter avseende tre frågor: 

mailto:Helen.carlsson@almhult.se
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• Hur ser Älmhults kommun på framtaget förslag till ny vandringsled i den 
utvidgade delen? 

• Är det något särskilt Älmhults kommun anser ska beaktas i utformningen 
av vandringsleden som inte framgår av förslaget? 

• Hur ser Älmhults kommun på framtaget förslag till ny entré som förläggs 
till parkeringen? 

Kommunledningsförvaltningen ser mycket positivt på framtaget förslag till ny 
vandringsled i den utvidgade delen av kulturreservatet och gör bedömningen att 
relevanta aspekter är väl redovisade i förslaget. Särskilt värt att notera är det 
tydliga barnperspektivet avseende innehåll och utformning av ny vandringsled. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att tillskapandet av föreslagen ny 
vandringsled bör stimulera till ökad användning av reservatet i pedagogiskt 
syfte. 
Vidare anser kommunledningsförvaltningen att förslaget på ny entré förlagt till 
parkeringen, i nordvästra delen av kulturreservatet nya område, är väl motiverat 
och ett attraktivt alternativ till dagens entré som besökaren når genom att gå 
raksträckan utmed järnvägsspåret. 
Sammanfattningsvis ställer sig kommunledningsförvaltningen positiv till 
föreslagen ny vandringsled utifrån såväl ett natur- och 
kulturmiljövårdsperspektiv som ett destinationsutvecklingsperspektiv. 
Besöksmålet Linnés Råshult förväntas härigenom bli mer attraktivt och i högre 
grad uppmuntra till aktivitet och friskvård inte minst hos familj och barn och 
unga. Utvidgningen av reservatet och tillskapandet av föreslagen ny 
vandringsled är i linje med kommunens målsättning att verka för en bättre 
folkhälsa samt en ökad tillgänglighet till naturen. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yttra sig angående 
framtagen rapport ”Vandringsled i nya delen av Kulturreservatet Linnés 
Råshult” (Gustavsson 2020) enligt denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-
03-19. 

Helen Carlsson Susann Pettersson 
Kulturstrateg Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 34 Svar på motion om att skapa en
vandringsled/pilgrimsled längs Helge å - (KD) 
Ärendenummer KS 2019/110 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till följande: 
Förslaget att tillskapa en vandringsled längst Helge å är tilltalande, men ett 
mycket omfattande projekt som berör många markägare utmed en lång och 
bitvis otillgänglig sträcka. 
Ett omfattande projekt som påverkar och berör många bör lyftas i samband 
med kommande arbete med översiktsplanen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Gun-Britt Cedergren (KD) samt Karl-Henrik Wallerstein (KD) lämnade in en 
motion, 2019-08-26, där Kristdemokraterna yrkar: 
• Att mot bakgrund av informationen i motionen yrkar KD i Älmhult att 

motionen bifalles i sin helhet. 
Kristdemokraterna genom Gun Britt Cedergren samt Karl-Henrik Wallerstein 
föreslår i motion om en vandringsled/pilgrimsled längs med Helge å. 
Motionärerna lyfter fram att tillskapande av en vandringsled längs med Helge å 
skulle kunna skapa en viktig förutsättning för att göra naturen mer lättillgänglig 
för de som vistas inom kommunen. Vidare föreslås att i en förstudie bör en 
person anställas för projektering, planering och ansökningsförfarande samt att 
underhåll av leden sker genom ett socialt företag. Motionärerna skriver att ett av 
målen med projektet är att samverka och nämner flera möjliga samarbetspartners 
som svenska kyrkan i Göteryds pastorat, Växjö stift, hembygdsföreningar och 
arbetsförmedlingen samt Länsstyrelsen och Leader Linné. 
Helge Å och området längs med ån har stor potential som infrastruktur för 
friluftslivet i kommunen. Redan idag fungerar ån som en kanotled mellan 
Virestad och Gustavsfors och sträckan kantas av flera kanotlägerplatser. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Närheten till vatten är alltid attraktiv för såväl invånare som besökare och bör 
beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet för friluftslivet i kommunen. 
Samtidigt är behovet att tillskapa olika typer av leder och rekreationsområden i 
kommunen i sin helhet stort och, då resurserna är knappa för ändamålet, bör 
områden som genererar mesta möjliga samhällsnytta prioriteras. Det innebär att i 
första hand bör mer tätortsnära områden eller områden med en större potential 
att knyta ihop olika målpunkter utvecklas i första hand för att när en basal nivå 
av främst vattennära rekreationsområden har tillskapats i närhet till de större 
befolkningskoncentrationerna titta på andra områden. 
Förslaget att tillskapa en vandringsled längs med Helge å i sig är bra men
samtidigt att områden som Södra Möckeln området eller vandringsled Östra 
Möckeln bör prioriteras och genomföras som ett första steg då det kommer fler 
invånare till godo och ett större mervärde för de insatta resurserna kan tillskapas. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion om vandringsled/pilgrimsled Helge å – Gun-Britt Cedergren (KD) 
och Karl-Henrik Wallerstein (KD), 2019-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till följande: 
Förslaget att tillskapa en vandringsled längst Helge å är tilltalande, men ett 
mycket omfattande projekt som berör många markägare utmed en lång och 
bitvis otillgänglig sträcka. 
Ett omfattande projekt som påverkar och berör många bör lyftas i samband med 
kommande arbete med översiktsplanen. 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande. 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 3(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen 
Motionär 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

        
      

      
  

   
 

   
          

     
             

      
        

          
            

            
              

         
             

           
          

        
             

           
         
             

         
            

             
           

            
               
           

      
              
          
             
             

    

 
   

Tjänsteskrivelse 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om att skapa 
en vandringsled/pilgrimsled längs Helge å – Gun-
Britt Cedergren (KD) och Karl-Henrik Wallerstein 
(KD) 
Ärendenummer KS 2019/110 

Sammanfattning av ärendet 
Gun-Britt Cedergren (KD) samt Karl-Henrik Wallerstein (KD) lämnade in en 
motion, 2019-08-26, där Kristdemokraterna yrkar: 
• Att mot bakgrund av informationen i motionen yrkar KD i Älmhult att 

motionen bifalles i sin helhet. 
Kristdemokraterna genom Gun Britt Cedergren samt Karl-Henrik Wallerstein 
föreslår i motion om en vandringsled/pilgrimsled längs med Helge å. 
Motionärerna lyfter fram att tillskapande av en vandringsled längs med Helge å 
skulle kunna skapa en viktig förutsättning för att göra naturen mer lättillgänglig 
för de som vistas inom kommunen. Vidare föreslås att i en förstudie bör en 
person anställas för projektering, planering och ansökningsförfarande samt att 
underhåll av leden sker genom ett socialt företag. Motionärerna skriver att ett av 
målen med projektet är att samverka och nämner flera möjliga samarbetspartners 
som svenska kyrkan i Göteryds pastorat, Växjö stift, hembygdsföreningar och 
arbetsförmedlingen samt Länsstyrelsen och Leader Linné. 
Helge Å och området längs med ån har stor potential som infrastruktur för 
friluftslivet i kommunen. Redan idag fungerar ån som en kanotled mellan 
Virestad och Gustavsfors och sträckan kantas av flera kanotlägerplatser. 
Närheten till vatten är alltid attraktiv för såväl invånare som besökare och bör 
beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet för friluftslivet i kommunen. 
Samtidigt är behovet att tillskapa olika typer av leder och rekreationsområden i 
kommunen i sin helhet stort och, då resurserna är knappa för ändamålet, bör 
områden som genererar mesta möjliga samhällsnytta prioriteras. Det innebär att i 
första hand bör mer tätortsnära områden eller områden med en större potential 
att knyta ihop olika målpunkter utvecklas i första hand för att när en basal nivå 
av främst vattennära rekreationsområden har tillskapats i närhet till de större 
befolkningskoncentrationerna titta på andra områden. 
Förslaget att tillskapa en vandringsled längs med Helge å i sig är bra men
samtidigt att områden som Södra Möckeln området eller vandringsled Östra 
Möckeln bör prioriteras och genomföras som ett första steg då det kommer fler 
invånare till godo och ett större mervärde för de insatta resurserna kan tillskapas. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

mailto:Paul.Robertsson@almhult.se
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Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion om vandringsled/pilgrimsled Helge å – Gun-Britt Cedergren (KD) 
och Karl-Henrik Wallerstein (KD), 2019-08-26 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

Paul Robertsson Susann Pettersson 
Utvecklingschef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 35 Svar på motion om att förbättra vägen mellan
Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och Eva 
Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/121 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är 

besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Lars Ingvert och Eva Ballovarre
skriver i motion Dnr 2020/121 att Älmhults kommuns fokus på järnvägsfrågor är 
riktig men att även frågor kopplat till vägnätet också behöver lyftas. Specifikt att 
det finns ett behov av att vägsträckningen Ljungby – Älmhult förbättras utifrån 
såväl resenytta som säkerhet och att dragning av vägsträckan ska styras av 
nyttan för resenärerna. Vidare yrkar motionärerna att samtal med Ljungby 
kommun och region Kronoberg inleds både på politisk och tjänstemannanivå 
med mål att finna samsyn i frågan samt att nödvändiga ändringsbeslut i 
strategidokument lyfts i kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att även vägnätet och
utvecklingen av detta är av stor betydelse för såväl Älmhults kommun samt den 
arbetsmarknadsregion som kommunen ingår i. 
I nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun har åtgärder på den aktuella 
vägsträckningen relativt låg prioriterad vilket försvårar en dialog med 
Trafikverket i frågan. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågan om förbättring av vägen
mellan Ljungby och Älmhult hänskjuts till det förestående arbetet med 
framtagande av ny översiktsplan. I samband med arbetet kring 
översiktsplanefrågor sker alltid en dialog kring mellankommunala frågor med 
berörda kommuner, gällande denna vägsträcka då Ljungby kommun. Om det i 
samrådshandlingen för översiktsplan finns ett politiskt stöd för genomförande av 
åtgärden bör dialog omedelbart inledas med Trafikverket kring frågan. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult daterad 2020-10-14 

 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 158 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Motionär 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

       
        

       
   

 
   

          
            

             
            

            
          

          
            

     
       

             
      

            
         

   
        

          
         

         
           

          
           

 

 
   

 
 

     

           

     
 

Tjänsteskrivelse 
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2021-03-15 1(3) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Paul Robertsson 
Paul.robertsson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om att 
förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult - Lars 
Ingvert (S) och Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/121 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Lars Ingvert och Eva Ballovarre
skriver i motion Dnr 2020/121 att Älmhults kommuns fokus på järnvägsfrågor är 
riktig men att även frågor kopplat till vägnätet också behöver lyftas. Specifikt att 
det finns ett behov av att vägsträckningen Ljungby – Älmhult förbättras utifrån 
såväl resenytta som säkerhet och att dragning av vägsträckan ska styras av 
nyttan för resenärerna. Vidare yrkar motionärerna att samtal med Ljungby 
kommun och region Kronoberg inleds både på politisk och tjänstemannanivå 
med mål att finna samsyn i frågan samt att nödvändiga ändringsbeslut i 
strategidokument lyfts i kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att även vägnätet och
utvecklingen av detta är av stor betydelse för såväl Älmhults kommun samt den 
arbetsmarknadsregion som kommunen ingår i. 
I nu gällande översiktsplan för Älmhults kommun har åtgärder på den aktuella 
vägsträckningen relativt låg prioriterad vilket försvårar en dialog med 
Trafikverket i frågan. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågan om förbättring av vägen
mellan Ljungby och Älmhult hänskjuts till det förestående arbetet med 
framtagande av ny översiktsplan. I samband med arbetet kring 
översiktsplanefrågor sker alltid en dialog kring mellankommunala frågor med 
berörda kommuner, gällande denna vägsträcka då Ljungby kommun. Om det i 
samrådshandlingen för översiktsplan finns ett politiskt stöd för genomförande av 
åtgärden bör dialog omedelbart inledas med Trafikverket kring frågan. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult daterad 2020-10-14 

 Kommunfullmäktige 2020-10-26, § 158 

mailto:Paul.robertsson@almhult.se
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Ärendeberedning 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Lars Ingvert och Eva Ballovarre
skriver i motion Dnr 2020/121 att Älmhults kommuns fokus på järnvägsfrågor är 
riktig men att även frågor kopplat till vägnätet också behöver lyftas. Specifikt att 
det finns ett behov av att vägsträckningen Ljungby – Älmhult förbättras utifrån 
såväl resenytta som säkerhet och att dragning av vägsträckan ska styras av 
nyttan för resenärerna. Vidare yrkar motionärerna att samtal med Ljungby 
kommun och region Kronoberg inleds både på politisk och tjänstemannanivå 
med mål att finna samsyn i frågan samt att nödvändiga ändringsbeslut i 
strategidokument lyfts i kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen delar uppfattningen att även vägnätet och
utvecklingen av detta är av stor betydelse för såväl Älmhults kommun samt den 
arbetsmarknadsregion som kommunen ingår i. Vägförbindelsen mellan Ljungby
och Älmhult har en förbättringspotential utifrån både säkerhetsmässigt 
perspektiv som restidsmässigt perspektiv. Detta i sin tur ger då en direkt 
koppling till resenärsnyttan. Kommunledningsförvaltningen delar motionärernas 
uppfattning att samhällsnyttan ska vara styrande. Detta gäller såväl om ett 
projekt ska genomföras som hur det i så fall utformas. Ekonomiska 
konsekvenser (kostnader) vägs då alltid mot den tillskapade samhällsnyttan så 
att största möjliga nytta erhålls för de insatta medlen. Som motionärerna skriver 
har utredningar gjorts som pekar ut två tänkbara alternativ utifrån kostnad och 
tillskapad samhällsnytta. 
I nu gällande översiktsplan antagen 2016-09-26 finns vägsträckningen mellan
Ljungby och Älmhult upptagen som ett av 6 vägobjekt i behov av utveckling och 
upprustning. I översiktsplanen har vägsträckningen Ljungby – Älmhult 
prioritering 5 av dessa 6 objekt vilket får anses som en lägre prioritering. 
1 april 2020 ändrades vissa bestämmelser i 3 kap plan- och bygglagen vilket 
bland annat innebär att översiktsplanearbetet i kommunerna ska bedrivas 
kontinuerligt. Kraven på innehåll skärps och den så kallade aktualitets-
prövningen ersätts med krav om att anta en planeringsstrategi, om inte en helt ny 
översiktsplan tas fram. Kravet på planeringsstrategi kommer att tillämpas från
och med 11 september 2022 och Älmhults kommun måste ha en ny antagen 
planeringsstrategi alternativt en ny antagen översiktsplan senast 11 september
2024. Konkret innebär detta att Älmhults kommun måste påbörja arbetet med att 
revidera översiktsplanen och ta fram en planeringsstrategi under början av år 
2021. 
I samband med framtagande av planeringsstrategi alternativt ny översiktsplan 
lyfts alla övergripande infrastrukturfrågor upp. Det innebär att en ändring av 
prioritering kopplat till utveckling och upprustning av vägnätet då är möjlig 
utifrån den politiska viljeinriktningen. 
Utveckling och upprustning av aktuell vägsträcka är en fråga som Trafikverket 
äger. I dialoger med Trafikverket kring denna typ av satsningar är det av vikt att 
det finns ett tydligt stöd i kommunens översiktsplan. I samband med arbete kring 
översiktsplanefrågor sker alltid en dialog kring mellankommunala frågor med 
berörda kommuner, gällande denna vägsträcka då Ljungby kommun. 
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Om det i samrådshandlingen för översiktsplan finns ett politiskt stöd för 
genomförande av åtgärden bör dialog snarast inledas med Trafikverket kring 
frågan. 
Mot denna bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att frågan om
förbättring av vägen mellan Ljungby och Älmhult hänskjuts till det förestående 
arbetet med planeringsstrategin alternativt ny översiktsplan. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är 

besvarad. 

Paul Robertsson Susann Pettersson 
Utvecklingschef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 158 Motion om att förbättra vägen mellan
Ljungby och Älmhult - Lars Ingvert (S) och Eva 
Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2020/121 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Ingvert (S) och Eva Ballovarre (S) lämnade in en motion (2020-10-14) om
att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult. I motionen yrkar Lars och Eva 
följande: 

 Att kommunchefen får i uppdrag att utreda hur kommunen ska agera för
att vägen mellan Ljungby och Älmhult ska förbättras kopplat till 
resenärsnyttan. 

 Att samtal med Ljungby kommun och region Kronoberg inleds både på 
politiskt och tjänstepersonsnivå med mål att finna samsyn i frågan. 

 Att nödvändiga ändringsbeslut i strategidokument lyfts i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Motion om att förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult daterad 2020-10-

14 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-10-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 36 Svar på motion om en samlad trähusstrategi -
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/159 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall ta fram en trä-
husstrategi inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults 
kommun inkluderat bolagen. 
Frågan utredas för närvarande inom ramen för framtagande av riktlinjer för 
hållbart byggande där förslag ska finnas framme för politisk behandling under 
hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion om en samlad trähusstrategi - Michael Öberg (MP), daterad 2020-12-
10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Motionär 
Kommunledningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Paul Robertsson 
Paul.Robertsson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om en samlad 
trähusstrategi - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/159 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall ta fram en trä-
husstrategi inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults 
kommun inkluderat bolagen. 
Frågan utredas för närvarande inom ramen för framtagande av riktlinjer för 
hållbart byggande där förslag ska finnas framme för politisk behandling under 
hösten 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 

 Motion om en samlad trähusstrategi - Michael Öberg (MP), daterad 2020-12-
10 

Ärendeberedning 
Michael Öberg (MP) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige med
förslag på att Älmhults kommun skall ta fram en samlad trähusstrategi för
Älmhults kommun. 
Motionären anger bland annat att Älmhults är en del av trä- och möbelriket i 
Småland och att råvaran, under rätt förutsättningar, kan bidra till positiva miljö-
effekter. 
Motionären yrkar på att kommunstyrelsen uppdras att ta fram en trähusstrategi
inklusive mål, åtgärder och ansvarsfördelning inom Älmhults kommun 
inkluderat bolagen. 
Kommunledningsförvaltningen delar motionärens intentioner och anser att 
frågan om strategier för byggnationer är av central betydelse för att styra
utvecklingen av det framväxande Älmhult i en hållbar riktning. 
Samtidigt innefattar frågan om hållbar bebyggelse mer än bara materialvalen för 
byggnation. Då frågan är av stor betydelse för kommunen arbetar Kommun-
ledningsförvaltningen redan med frågan inom ramen för framtagandet av rikt-
linjer för hållbart byggande. Dessa riktlinjer ska innefatta en rad områden där 
materialval för hållbarhet är ett av de områden som belyses. 

mailto:Paul.Robertsson@almhult.se
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Kommunledningsförvaltningen ska ha ett förslag klart för politisk behandling 
under hösten 2021. Mot den bakgrunden föreslår kommunledningsförvaltningen 
att motionen med yrkandet att kommunstyrelsen tar fram en trähusstrategi avslås 
med hänvisning till det redan pågående arbetet där fler områden belyses. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

Paul Robertsson Susann Pettersson 
Utvecklingschef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Michael Öberg (MP) 
Kommunledningsförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 37 Svar på motion om behovet av
kommunekologisk kompetens för att säkra
biologisk mångfald - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/5 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion, 2020-01-23, där Miljöpartiet de
Gröna i Älmhult yrkar: 
Att Älmhults kommuns behov av kommunekologisk kompetens åtgärdas. 
Motionen motiverar sitt yrkande genom att påpeka att då Älmhults kommun 
befinner sig i en expansiv fas borde kommunekologisk kompetens finnas på 
kommunledningsförvaltningen. Detta så att kommunekologen kan bidra med 
miljöperspektiv i samhällsplaneringsprojekt samt kunna assistera kommunens 
olika förvaltningar i diverse miljöfrågor. 
En kommunekolog arbetar med frågor inom naturvårdsområdet och kan t. ex. 
bidra med kompetens inom naturvård och vattenvård. 
På kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning finns funktionen 
miljöstrateg. Miljöstrategen i samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen 
samråder och arbetar strategiskt med miljöfrågor i kommunen samt med 
övergripande planering. I detta arbete identifieras även behov av när ekologisk 
kompetens behöver tas in. I det fall behovet uppstår köps det in externt 
alternativt söker kommunen bidrag, exempelvis beviljades 
samhällsbyggnadsavdelningen externa medel för att ta fram en naturvårdsplan 
som nu är färdigställd och kommer utgöra ett viktigt underlagsmaterial till 
kommande översiktsplan. 
Inga medel finns avsatta för att anställa en kommunekolog, vidare ser 
kommunledningsförvaltningen att det finns fler verksamheter som har behov av 
förstärkning kopplat till att kommunen växer. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Mot ovanstående bakgrund förslår kommunledningsförvaltningen att motionen 
avslås. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19 

 Motion om kommunekologisk kompetens - Michael Öberg (MP), 2020-01-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Motionären 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 

 
 

      
     

   
   

 
   

           
    

        
           

           
        

       
      

           
       

     
      

          
           

             
      

         
           

   
           

          
       

       
   

 

 
   

 
 

     

           
 

Tjänsteskrivelse 

548

2021-02-19 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Matilda Dunfjäll 
matilda.dunfjall@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om svar på motion om 
kommunekologisk kompetens – Michael Öberg 
(MP) 
Ärendenummer KS 2020/5 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade in en motion, 2020-01-23, där Miljöpartiet de
Gröna i Älmhult yrkar: 
Att Älmhults kommuns behov av kommunekologisk kompetens åtgärdas. 
Motionen motiverar sitt yrkande genom att påpeka att då Älmhults kommun 
befinner sig i en expansiv fas borde kommunekologisk kompetens finnas på 
kommunledningsförvaltningen. Detta så att kommunekologen kan bidra med 
miljöperspektiv i samhällsplaneringsprojekt samt kunna assistera kommunens 
olika förvaltningar i diverse miljöfrågor. 
En kommunekolog arbetar med frågor inom naturvårdsområdet och kan t. ex. 
bidra med kompetens inom naturvård och vattenvård. 
På kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning finns funktionen 
miljöstrateg. Miljöstrategen i samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen 
samråder och arbetar strategiskt med miljöfrågor i kommunen samt med 
övergripande planering. I detta arbete identifieras även behov av när ekologisk 
kompetens behöver tas in. I det fall behovet uppstår köps det in externt 
alternativt söker kommunen bidrag, exempelvis beviljades 
samhällsbyggnadsavdelningen externa medel för att ta fram en naturvårdsplan 
som nu är färdigställd och kommer utgöra ett viktigt underlagsmaterial till 
kommande översiktsplan. 
Inga medel finns avsatta för att anställa en kommunekolog, vidare ser 
kommunledningsförvaltningen att det finns fler verksamheter som har behov av 
förstärkning kopplat till att kommunen växer. 
Mot ovanstående bakgrund förslår kommunledningsförvaltningen att motionen 
avslås. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19 

 Motion om kommunekologisk kompetens - Michael Öberg (MP), 2020-01-23 

mailto:matilda.dunfjall@almhult.se
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2021-02-19 2(2) 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 

Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Motionären 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens personalutskott 

§ 15 Svar på motion om att öka tilliten till
kommunens medarbetare - Eva Ballovarre (S) och 
Helen Bengtsson (S) 
Ärendenummer KS 2020/63 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla punkt 1. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse punkt 2 och 3 besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2020-06-09 in en motion om att öka tilliten till 
kommunens medarbetare. Förslagsställaren skriver i motionen att som
arbetsgivare ska Älmhults kommun skapa förutsättning för medarbetarna att 
utveckla sitt engagemang och sin motivation i arbetet. 
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att; 
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas 

fram. 
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning och 

ledning tillämpas. 
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal 

och regional demokrati (ID) av projekten. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-20, § 98, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
I Älmhults kommun har en resa påbörjats inom tjänsteorganisationen för att ta 
tillvara chefer och medarbetares vilja att ta ansvar och verka för att förnya och 
förbättra verksamheten. Flera insatser pågår för att implementera ett ledarskap 
som präglas av tillit och ger utrymme för medarbetare att växa och kunna bidra 
utifrån sina kunskaper. 
Mot bakgrund av att det pågående arbetet och införandet inom flera områden 
som ligger i förslagsställarens intention föreslås att punkt nr 1 bifalles med 
ovanstående beskrivning medan punkt 2 och 3 anses besvarade. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens personalutskott 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-11 § 157 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 98 

 Motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare, inkommen 2020-06-
09 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet 
med Kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
personalutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



    

    

  
    

 
 
 
 

 
 

        
   

   
 

   
             

        
         

         
        

            
  

          
   

             
       

         
    

            
              

          
              

   
            
            

           
 

 
   

 
 

     

      

      

          
 

 

Tjänsteskrivelse 

553

2021-03-05 1(3) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Anna Elmgren 
anna.elmgren@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om motion om att öka tilliten till 
kommunens medarbetare 
Ärendenummer KS 2020/63 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2020-06-09 in en motion om att öka tilliten till 
kommunens medarbetare. Förslagsställaren skriver i motionen att som
arbetsgivare ska Älmhults kommun skapa förutsättning för medarbetarna att 
utveckla sitt engagemang och sin motivation i arbetet. 
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren att; 
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas 

fram. 
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning och 

ledning tillämpas. 
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal 

och regional demokrati (ID) av projekten. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-20, § 98, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
I Älmhults kommun har en resa påbörjats inom tjänsteorganisationen för att ta 
tillvara chefer och medarbetares vilja att ta ansvar och verka för att förnya och 
förbättra verksamheten. Flera insatser pågår för att implementera ett ledarskap 
som präglas av tillit och ger utrymme för medarbetare att växa och kunna bidra 
utifrån sina kunskaper. 
Mot bakgrund av att det pågående arbetet och införandet inom flera områden 
som ligger i förslagsställarens intention föreslås att punkt nr 1 bifalles med 
ovanstående beskrivning medan punkt 2 och 3 anses besvarade. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1–2 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-11 § 157 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 98 

 Motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare, inkommen 2020-06-
09 

mailto:anna.elmgren@almhult.se


    

    

 
          

           
          

        
             
              

        
              

          
       

 
            

   
         

     
             

        
 

            
              

           
          

             
            

           
         

            
           

           
               

            
           
              

          
      

             
               

          
           

           
          

            
            

          

Tjänsteskrivelse 

554

2021-03-05 2(3) 

Ärendeberedning 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun genom Eva Ballovarre föreslår i motion
Dnr 2020/63 att som arbetsgivare ska Älmhults kommun skapa förutsättning för 
medarbetarna att utveckla sitt engagemang och sin motivation i arbetet. 
Förslagsställaren lyfter också vikten av Tillitsdelegationen slutbetänkande, som 
lyfter fram hinder för att nyttja personalens fulla potential och hur man kan 
arbeta för att i stället ta tillvara den genom att ex minska detaljstyrning och 
administration. Vidare skriver förslagsställaren att som arbetsgivare behöver 
man fokusera på och ta ansvar för möjligheterna att i flera led kunna öka 
förutsättningarna för medarbetarna att bestämma över och utveckla sitt arbete 
och sin arbetssituation och yrkar; 

1. Att förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap 
tas fram. 

2. Att pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad 
styrning och ledning tillämpas. 

3. Att det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för 
lokal och regional demokrati (ID) av projekten. 

I Älmhults kommun har en resa påbörjats inom tjänsteorganisationen för att ta 
tillvara chefer och medarbetares vilja att ta ansvar och verka för att förnya och 
förbättra verksamheten. För att kunna utveckla verksamheten och ta tillvara på 
nya möjligheter och arbetssätt krävs förändring. Att driva förändring kräver 
mod, tålamod och en hel del jobb – men framför allt tillit. 
Följande insatser har påbörjats för att skapa en förståelse för och börja 
implementera ett ledarskap som präglas av tillit och ger utrymme för 
medarbetare att växa och kunna bidra utifrån sina kunskaper. 
Samtliga chefer har deltagit i en föreläsning med Louise Bringselius, som bland 
annat forskar om tillit, organisationskultur samt ledarskap. Hon har även skrivit 
böcker om tillit som ledningsfilosofi. Syftet med föreläsningen var att lägga 
grunden till hur kan jag som chef leda och styra min verksamhet med tillit. 
Den andra aktiviteten som startat är Älmhults kommun har inrättat en idésluss 
som syftar till att stimulera medarbetarna vilja till utveckling och delaktighet. 
Det ska vara enkelt att komma med idéer om hur vi kan utveckla vår 
verksamhet. Kraften hos medarbetarskapet handlar också om de ständiga små 
förbättringarna i vardagen som ska uppmuntras. 
Boken en om Tillit – en ledningsfilosofi, av Louise Bringselius har beställts till 
samtliga chefer för att ge ytterligare verktyg och idéer om hur jag som chef och 
ledare ska tänka och arbeta utifrån ett mer tillitsbaserat förhållningssätt. 
Ett ledarprogram för chefer upphandlas nu och beräknas starta under hösten 
2021 som kommer att erbjudas alla chefer. Programmet kommer bland annat 
innehålla följande områden; att utveckla förmågan att initiera och driva 
utveckling i förändring, öka kunskapen kring dig själv som ledare, ökad trygghet 
i ledarskapet för att hantera utmaningar i vardagen samt att skapa förutsättningar 
för att stödja och utveckla medarbetare utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. 



    

    

             
         

       
          

          
        

        
         

            
            

           
 

    
     

       
          

 
 

    
  

 
     

 

Tjänsteskrivelse 
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2021-03-05 3(3) 

Vidare ska ett arbete påbörjas med att ta fram en gemensam ledar- och 
medarbetaplattform som ska beskriva förväntningar och förutsättningar för att
vara ledare och medarbetare i Älmhults kommun. 
För att utvärdera de aktiviteter som nu genomförs kommer medarbetar 
undersökningen vara ett verktyg för detta. Under hösten kommer Älmhults 
kommun att genomföra medarbetarundersökningen igen, där bland annat 
frågeställningar som berör upplevelsen av medarbetens engagemang och 
motivation, samt synen på ledarskap, kommer att följas upp. 
Mot bakgrund av att det pågående arbetet och införandet inom flera områden 
som ligger i förslagsställarens intention föreslås att punkt nr 1 bifalles med 
ovanstående beskrivning medan punkt 2 och 3 anses besvarade. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla punkt 1. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse punkt 2 och 3 besvarad. 

Anna Elmgren Susann Pettersson 
HR-chef Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-08-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsen 

§ 157 Motion om att öka tilliten till kommunens
medarbetare - Eva Ballovarre (S) och Helen 
Bengtsson (S) 
Ärendenummer KS 2020/63 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma till kommunstyrelsen senast december 2020. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) och Helen Bengtsson (S) lämnade den 9 juni 2020 in en 
motion med förslaget att: 
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas 

fram. 
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning och 

ledning tillämpas. 
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal och 

regional demokrati (ID) av projekten. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020, § 98, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-04 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-04 § 98 

 Motion om att öka tilliten till kommunens medarbetare, inkommen 2020-06-
09 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2020-08-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-06-22 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 98 Motion om att öka tilliten till kommunens
medarbetare - Eva Ballovarre (S) och Helen 
Bengtsson (S) 
Ärendenummer KS 2020/63 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovare (S) och Helen Bengtsson (S) lämnade den 9 juni 2020 in en 
motion med förslaget att: 
1. Förslag på hur en tillitsbaserad styrning och ett tillitsbaserat ledarskap tas 

fram. 
2. Pilotprojekt startas inom valfri(a) verksamhet där tillitsbaserad styrning och 

ledning tillämpas. 
3. Det sker en kontinuerlig uppföljning (tex med hjälp av Institutet för lokal och 

regional demokrati (ID) av projekten. 

Beslutsunderlag 
 Motion daterad 2020-06-09 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 38 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2021 -
Socialnämnden 
Ärendenummer KS 2021/42 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att befintliga 

tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 18, föreslå kommunfullmäktige att 
befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021. 
Detta då pandemin fortsätter att försvåra för näringslivet i kommunen. 
Avgiftsbefrielsen föreslås endast gälla endast befintliga tillståndshavare. Vid 
fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller inte avgiftsbefrielsen. 
Enligt Prövnings- och tillsynsavgifter 2021, beslutad av kommunfullmäktige 
2020-11-23 § 175, debiteras tillsynsavgifter efter föregående års omsättning av 
alkoholdrycker enligt redovisning i Restaurangrapporten. För nya stadigvarande 
serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften för startåret i prövningsavgiften. 
Då tillsynsavgiften debiteras efter föregående års omsättning och nya 
tillståndshavares tillsynsavgift ingår i prövningsavgiften, träffas endast befintliga 
tillståndshavare av avgiftsbefrielsen baserat på föregående års omsättning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

 Socialnämnden 2021-02-24, § 18 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
Alkoholhandläggare 
Ekonomienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2021-03-10 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Elisabeth Olofsson 
elisabeth.olofsson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om avgiftsbefrielse för 
tillsynsavgiften 2021 
Ärendenummer KS 2021/42 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 18, föreslå kommunfullmäktige att 
befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021. 
Detta då pandemin fortsätter att försvåra för näringslivet i kommunen. 
Avgiftsbefrielsen föreslås endast gälla endast befintliga tillståndshavare. Vid 
fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller inte avgiftsbefrielsen. 
Enligt Prövnings- och tillsynsavgifter 2021, beslutad av kommunfullmäktige 
2020-11-23 § 175, debiteras tillsynsavgifter efter föregående års omsättning av 
alkoholdrycker enligt redovisning i Restaurangrapporten. För nya stadigvarande 
serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften för startåret i prövningsavgiften. 
Då tillsynsavgiften debiteras efter föregående års omsättning och nya 
tillståndshavares tillsynsavgift ingår i prövningsavgiften, träffas endast befintliga 
tillståndshavare av avgiftsbefrielsen baserat på föregående års omsättning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

 Socialnämnden 2021-02-24, § 18 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att befintliga 

tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021. 

Elisabeth Olofsson Susann Pettersson 
Kanslichef Kommunchef 

mailto:elisabeth.olofsson@almhult.se


    

    

     
 

 
 

20 Tjänsteskrivelse 

563

2021-03-10 2(2) 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
Alkoholhandläggare 
Ekonomienheten 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-02-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 18 Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2021 
Ärendenummer SOC 2021/15 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 

 Befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgift för 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av socialnämndens presidie föreslås att en tillfällig avgiftsbefrielse 
för tillsynsavgiften inom alkohollagen för året 2021 då pandemin fortsätter att 
försvåra för näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen bör gälla endast 
befintliga tillståndshavare. Vid fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller 
inte avgiftsbefrielsen. 

Beslutsunderlag 
 Socialtjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Alkoholhandläggare 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2021-02-22 1(1) 

Socialförvaltningen Socialnämnden 
Amanda Svensson 
amanda.svensson@almhult.se 

Avgiftsbefrielse för tillsynsavgiften 2021 
Ärendenummer SOC 2021/15 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av socialnämndens presidie föreslås att en tillfällig avgiftsbefrielse 
för tillsynsavgiften inom alkohollagen för året 2021 då pandemin fortsätter att 
försvåra för näringslivet i kommunen. Avgiftsbefrielsen bör gälla endast 
befintliga tillståndshavare. Vid fråga om ansökan från ny tillståndshavare gäller 
inte avgiftsbefrielsen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Socialtjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 

 Befintliga tillståndshavare befrias från tillsynsavgiften för 2021. 

Amanda Svensson Jenny Smedberg 
Nämndsekreterare Socialchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Alkoholhandläggare 
För åtgärd 
Kommunfullmäktige 

mailto:amanda.svensson@almhult.se
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 39 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service
till vissa funktionsnedsatta kvartal 4 år 2020 
Ärendenummer KS 2018/89 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 

LSS för kvartal 4 år 2020 noteras till protokollet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en 
statistikrapport med följande uppgifter: 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 

inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 
2020 (1 oktober – 31 december). 
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg i februari 2021. 
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 17: 
- Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 4 2020 (1 oktober – 31 december) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Socialnämnden 2021-02-24, § 17 

 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2021-03-10 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Emma Majlöv Modig 
emma.majlov-modig@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd 
och service till vissa funktionsnedsatta kvartal 4 år 
2020 
Ärendenummer KS 2018/89 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska, en gång per kvartal, till kommunfullmäktige lämna en 
statistikrapport med följande uppgifter: 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för respektive beslut 
• Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 

inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Rapporten till kommunfullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Bifogat underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 
2020 (1 oktober – 31 december). 
Socialnämnden rapporterade de ej verkställda besluten till Inspektionen för vård 
och omsorg i februari 2021. 
Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 17: 
- Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 4 2020 (1 oktober – 31 december) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

 Socialnämnden 2021-02-24, § 17 

 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2020 

Ärendeberedning 
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6h § socialtjänstlagen (SoL) och 28h § Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till kommunfullmäktige 
lämna en statistikrapport. Rapporten ska innehålla hur många gynnande beslut 

mailto:emma.majlov-modig@almhult.se
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2021-03-10 2(2) 

enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom 3 månader från 
dagen för respektive beslut. 
Socialnämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
Socialnämnden ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Socialnämnden 
ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som 
har förflutit från dagen för respektive beslut. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och 

LSS för kvartal 4 år 2020 noteras till protokollet. 

Emma Majlöv Modig Susann Pettersson 
Nämndsekreterare Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-02-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Socialnämnden 

§ 17 Rapportering av ej verkställda beslut 2020 
Ärendenummer SOC 2020/52 

Socialnämndens beslut 
 Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för 

kvartal 4 2020 (1 oktober – 31 december) till revisorer och 
kommunfullmäktige. 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera följande 
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna: 
• alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för beslutet. 
• alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts. 
• anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts har 
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När ett gynnande 
beslut som har rapporterats som ej verkställts har verkställts ska även datum för 
verkställigheten anges. 
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport med följande 
uppgifter: 
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut 
• hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Bifogat 
underlag är en sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020 (1 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-02-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

oktober – 31 december). Förvaltningen rapporterade de ej verkställda besluten 
till IVO i februari 2021. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-11 

 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 40 Redovisning av ej färdigberedda motioner
april 2021 
Ärendenummer KS 2021/41 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisning av ej 

beslutade motioner, april 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
Totalt har 12 motioner har ej beretts färdigt. Varav 3 motioner har passerat 
beredningstiden på ett år. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10 

 Redovisning av ej beslutade motioner, april 2021 daterad 2021-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 41 Försäljning av Pehr Hörbergsgården 
Ärendenummer KS 2020/60 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr 

Hörbergsgården, Virestad 1:82 till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda 
församling, för en köpeskilling om 2,6 miljoner koronor. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har enligt beslutat uppdrag av kommunfullmäktige (beslut 
2020-12-14, § 193) genomfört dialog med Svenska kyrkan, Virstad-Härlunda 
församling om att avyttra fastigheten Pehr Hörbergsgården (Virestad 1:82). 
Församlingens inriktning och tanke med förvärvet är att erbjuda ett 
boendealternativ för äldre med möjligheten att få tillgång till gemenskap, 
trygghet och nära service med den lilla ortens fördelar. 
Kommunfullmäktiges beslut var att avyttra Pehr Hörbergsgården till Svenska 
kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. Efter förhandling är 
köpeskilling överenskommen till 2,6 miljoner kronor. 
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-16, § 34, att föreslå att 
kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr 
Hörbergsgården, Virestad 1:82 till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda 
församling, för en köpeskilling om 2,6 miljoner koronor 

Beslutsunderlag 
 Tekniska nämnden 2021-03-16, § 34 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 

 Förslag till köpeavtal för försäljningen av Pehr Hörbergsgården i Virestad, 
daterad 2021-02-18 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Thomas Harrysson (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag. 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Thomas Harryssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Virestad Friskola 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

Tekniska nämnden 

§ 34 Försäljning av Pehr Hörbergsgården 
Ärendenummer TN 2019/71 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar för egen del: 
1. Ge tekniska nämndens ordförande i uppdrag att underteckna köpeavtalet 

under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig bakom försäljningen. 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
2. Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr Hörbergsgården, Virestad 1:82 

till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling, för en köpeskilling om 
2,6 miljoner koronor 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden punkt 1 
Kommunfullmäktige punkt 2 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har enligt beslutat uppdrag av kommunfullmäktige (beslut 
2020-12-14, § 193) genomfört dialog med Svenska kyrkan, Virstad-Härlunda 
församling om att avyttra fastigheten Pehr Hörbergsgården (Virestad 1:82). 
Församlingens inriktning och tanke med förvärvet är att erbjuda ett 
boendealternativ för äldre med möjligheten att få tillgång till gemenskap, 
trygghet och nära service med den lilla ortens fördelar. 
Kommunfullmäktiges beslut var att avyttra Pehr Hörbergsgården till Svenska 
kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. Efter förhandling är 
köpeskilling överenskommen till 2,6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 

 Förslag till köpeavtal för försäljningen av Pehr Hörbergsgården i Virestad, 
daterad 2021-02-18 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 193 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 82 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 

2021-03-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Virestad Friskola 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Tekniska förvaltningen Teknisk nämnd 
Anders Nyberg 
anders.nyberg@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om försäljning av Pehr-
Hörbergsgården i Virestad 
Ärendenummer Nämnd-ID Ärendenummer 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har enligt beslutat uppdrag av kommunfullmäktige (beslut 
2020-12-14, § 193) genomfört dialog med Svenska kyrkan, Virstad-Härlunda 
församling om att avyttra fastigheten Pehr Hörbergsgården (Virestad 1:82). 
Församlingens inriktning och tanke med förvärvet är att erbjuda ett 
boendealternativ för äldre med möjligheten att få tillgång till gemenskap, 
trygghet och nära service med den lilla ortens fördelar. 
Kommunfullmäktiges beslut var att avyttra Pehr Hörbergsgården till Svenska 
kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. Efter förhandling är 
köpeskilling överenskommen till 2,6 miljoner kronor. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 193 

 Köpekontrakt med bilagda hyresavtal, daterade till 2021-03-01 

Ärendeberedning 
Pehr-Hörbergsgården, beläget i orten Virestad, är sedan 2018 ett avvecklat 
äldreboende och vid den tidpunkten i kommunens regi. Efter avvecklingen har 
fastigheten kvarstått i kommunens ägor i väntan på beslut om framtida vägval. 
Tekniska nämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige genomfört dialog 
med Svenska kyrkan, Virstad-Härlunda församling om att avyttra fastigheten 
Pehr Hörbergsgården (Virestad 1:82). Församlingens inriktning och tanke med 
förvärvet är att erbjuda ett boendealternativ för äldre med möjligheten att få 
tillgång till gemenskap, trygghet och nära service med den lilla ortens fördelar. 
Inriktningen för boendeformen är att erbjuda hyresrätter. 
Fastighetens boendeutrymme har stått outnyttjad under en längre tid och behöver 
där av genomgå en omfattande renovering för att uppnå en attraktiv boendemiljö 
för den tänkta målgruppen. Denna upprustning kommer att ske i församlingens 
regi. Till fastigheten finns idag ingångna hyresavtal med Virestad friskola, 
hemtjänsten och bibliotek som medföljer förvärvet. 
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Kommunfullmäktiges beslut är att avyttra Pehr Hörbergsgården till Svenska 
kyrkan för en köpeskilling om 3,5 miljoner kronor. Efter förhandling är 
köpeskilling överenskommen till 2,6 miljoner kronor. 
För att inte fördröja processen ytterligare bör tekniska nämnden föreslå 
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja fastigheten för 
2,6 miljoner kronor. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar ett sådant 
beslut kan tekniska nämnden ge ordförande och tekniska chefen i uppdrag att 
underteckna köpeavtalet omgående efter kommunfullmäktiges beslut. På det 
sättet behöver tekniska nämnden inte ta upp ärendet för behandling igen. 

Tekniska nämnd förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar för egen del: 
1. Ge tekniska nämndens ordförande i uppdrag att underteckna köpeavtalet 

under förutsättning att kommunfullmäktige ställer sig bakom försäljningen. 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
2. Ge tekniska nämnden i uppdrag att sälja Pehr Hörbergsgården, Virestad 1:82 

till Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling, för en köpeskilling om 
2,6 miljoner koronor 

Anders Nyberg 
Teknisk chef 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Svenska kyrkan, Virestad-Härlunda församling 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Virestad Friskola 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 42 Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap
och civilt försvar i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/135 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för trygghet, säkerhet,

krisberedskap och civilt försvar i Älmhults kommun. Genom beslutet 
upphävs befintlig policy beslutad i KF 2010-10-25 §126 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommuns befintliga säkerhetspolicy, beslutad av Kommunfullmäktige 
2010-10-25 §126, är i behov av revidering och anpassning till dagens 
förhållanden. Den nya policyn kommer att ligga till grund för en övergripande 
verksamhetsplan som beskriver och styr hur arbetet skall bedrivas i nämnder, 
styrelser och bolag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 

 Förslag till Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i
Älmhults kommun daterad 2021-03-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat så. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2021-03-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och Byggnämnden 
Älmhultsbostäder AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen 
Håkan Helgesson 
hakan.helgesson@almhult.se 

Tjänsteskrivelse om policy för trygghet, säkerhet, 
krisberedskap och civilt försvar i Älmhults 
kommun 
Ärendenummer KS 2020/135 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommuns befintliga säkerhetspolicy, beslutad av Kommunfullmäktige 
2010-10-25 §126, är i behov av revidering och anpassning till dagens 
förhållanden. Den nya policyn kommer att ligga till grund för en övergripande 
verksamhetsplan som beskriver och styr hur arbetet skall bedrivas i nämnder, 
styrelser och bolag. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 

 Förslag till Policy för trygghet, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i
Älmhults kommun daterad 2021-03-09 

Ärendeberedning 
I motionen ”Policy mot skadegörelse och brand” Ks 2019/85 yrkar Eva
Ballovarre att Älmhults kommun skall ta fram en policy i syfta att förebygga 
brand och skadegörelse. 
Älmhults kommuns befintliga säkerhetspolicy, beslutad av Kommunfullmäktige 
2010-10-25 §126, är i behov av revidering och anpassning till dagens 
förhållanden. 
Den nya policyn har ett bredare fokus och innefattar hela området trygghet, 
säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. I begreppet säkerhet innefattas även 
kommunens brottspreventiva arbete. 
Med policyn som grund skall en övergripande verksamhetsplan upprättas som 
beskriver och styr arbetet inom nämnda områden. Denna beslutas i kommun-
styrelsen och ligger till grund för Älmhults kommun nämnder, styrelser och 
bolags arbete inom området. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

mailto:hakan.helgesson@almhult.se
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1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för trygghet, säkerhet,
krisberedskap och civilt försvar i Älmhults kommun. Genom beslutet 
upphävs befintlig policy beslutad i KF 2010-10-25 §126 

Håkan Helgesson Susann Pettersson 
Kris o beredskapsstrateg Kommunchef 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- & fritidsnämnden 
Miljö- & Byggnämnden 
Älmhultsbostäder AB 
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Styrelseordförande


- förvaltningsberättelse


Org.nr. 516406-0294


Å R S R E D O V I S N I N G


för


Kommunassurans Syd Försäkrings AB


Undertecknad styrelseledamot i Kommunassurans Syd Försäkrings AB intygar dels att denna kopia av 
årsredovisningen stämmer överens med originalet samt dels att resultat- och balansräkning fastställts på 
ordinarie årsstämma den 12 maj 2021. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till disposition av 
resultatet.


Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31
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Förvaltningsberättelse 2020


Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans Syd Försäkrings AB får härmed  avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.


Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året varav ett tvådagars strategimöte samt 
två beslut per capsulam.


Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.


Bolagets bildande samt ägarna


Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.


Syftet med bolaget är:
- att garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd,
- att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
- att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.


Bolaget ägs av 69 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i 
Götaland. Ägarna har tillsammans satt in 72 568 kkr (72 568 kkr) i aktiekapital. Borgholms kommun 
har blivit delägare men aktiekapitalet (466 tkr) är vid årsskiftet ännu ej registrerat.


Ägarsamråd med representanter från de 69 delägarna hölls digitalt den 11 december. Bolaget 
informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner. 


Verksamhetens omfattning


Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till 
sina ägare och deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper och klasser av 
skadeförsäkring.


- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e).
- Fartyg (klass 6).
- Allmän ansvarighet (klass 13).
- Annan förmögenhetsskada (klass 16).


Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även bedömas efter andra kriterier, som 
exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos ägarna.


Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 64 (58) kommuner samt 1 (2) bolag och 
kommunalförbund.  Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller deras hel- eller 
delägda bolag. Internupphandling enligt 3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att 
Kommunassurans vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. Under 2020 har 63 
kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 65 försäkringskunder försäkringstagare, 
kommuner och bolag.
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Möjligheten för ägarkommunerna efter ändringen i LOU att internupphandla sin försäkring i 
Kommunassurans blev permanentad fr o m 2013. Kommunerna har fått attraktiva premieerbjudanden 
kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när kommunerna haft ett positivt skadeutfall.


De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och 
internationella återförsäkringsmarknaden.


Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under året varit inriktat dels på 
informationsåtgärder gentemot kommunerna samt har det självkontrollprogram som har utvecklats i 
samarbete med vår riskkonsult fått ökad spridning börjat implementera.


Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång


Skadeutvecklingen har under året varit negativ, framför allt vad avser större egendomsskador. Sju 
egendomsskador där kostnaden bedöms överstiga bolagets självbehåll om 5 Mkr (den gräns där 
bolagets återförsäkrare träder in) har inträffat. Bolagets totala kostnader för egendomsskador har 
överskridit den totala gränsen om 25 Mkr som bolaget svarar för, s.k. stop-loss (den gräns som gäller 
när återförsäkrare träder in och betalar den överskjutande delen av egendomsskador). Trots 
skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt internupphandling och uppvisar en positiv 
skadesituation erhålla premieåterbäring. Premieåterbäringen uppgår till totalt 10,1 Mkr (7,6 Mkr).


Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil.  Efter relativt höga skadeutfall under åren 
2016 och 2017 och väsentligt bättre utfall under åren 2018 och 2019 har skadekostnaderna år 2020 
visat sig vara de högsta någonsin avseende egendomsskador. En väsentlig del av 
skadekostnadsökningen är dock relaterad till den stora volymökningen med högre premier under år 
2020.


Bolaget påverkades märkbart av covid-19 när den slog till och börsvärdet i slutet av mars 2020 på 
några dagar sjönk kraftigt. Trots att bolagets placeringspolicy medför att bolagets exponering mot 
aktiemarknaden är ytterst begränsad så påverkades bolaget. Huvuddelen av bolagets totala innehav 
består av värdepapper som skyddas av nominella värden som återfås vid förfallodatum såvida inga 
kredithändelser inträffar. Även dessa minskade kraftigt i värde, sett till dagsvärde. Under en kort 
period så uppgick värdetappet avseende dagsvärde till ca -55 Mkr. De nominella beloppen var vid det 
tillfället betydligt högre än det kortsiktiga värdetappet varför bolaget valde att hålla sig lugnt och 
invänta vändningen. Vändningen visade sig komma fortare än förväntat och det tillfälliga värdetappet 
var i slutet av året till stora delar återställt. Bolaget har dock i begränsad omfattning tvingats realisera 
förluster för att finansiera löpande verksamhet. 


Under året blev det klart att bolaget får ytterligare en delägare, Borgholms kommun, som från och 
med år 2021 är försäkad i bolaget.


I slutet av verksamhetsåret har det stått klart att antalet försäkrade kunder kommer att öka med två 
nya kommuner samtidigt som samtliga från 2020 stannar kvar. I paritet med detta ökar också 
omsättningen. Det är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner som valt att inte teckna 
sin försäkring i bolaget.


Årets resultat och skadeutfall


Årets resultat uppgår till 11 614 tkr (28 320 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning 
till säkerhetsreserven med -3 169 tkr (5 733 tkr). Efter skatt slutar resultatet på 6 565 tkr (26 722 tkr). 


Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 46 448 tkr (40 822 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning uppgick till 27 269 tkr (23 735 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 
3,5 Mkr mellan åren. 


Under 2020 har bolagets finansiella placeringar sjunkit i värde med -3 033 tkr (10 573 tkr) och 
dessutom har förluster vid försäljningar realiserats med -4 139 tkr (1 727 tkr), dvs en total påverkan 
på resultatet med -7 172 tkr (12 300 tkr), detta som en konsekvens av covid-19.
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Ekonomisk ställning


Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god ekonomisk ställning. Under många år har 
betydande värden kunnat avsättas till säkerhetsreserven (obeskattade reserver) som kunnat användas 
för år som medfört större skador och sämre resultat. Både 2015 och 2016 hade bolaget negativt 
resultat och under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att bolagets garanterade högstanivå, 
stop-loss, uppnåddes.                                                                                         
Konsolideringsgraden som består av konsolideringskapitalet (eget kapital +säkerhetsreserv-beräknad 
skatt) i förhållande till premieinkomst för egen räkning uppgår 2020 till 313 % (327 %). Under 2020 
hade bolaget så mycket skador och ett negativt finansresultat att nivån uppnåddes för stop-loss. Över 
tid har bolagets konsolideringsgrad ökat kraftigt,  från 182 % år 2009 vilket beror på fler 
delägare/mer aktiekapital och goda vinster. Främsta skälet till att konsolideringsgraden minskar under 
2020 är att premieinkomsten för egen räkning har ökat samtidigt som det endast skett marginell 
förändring av eget kapital o ch säkerhetsreserv.   


Under 2020 har bolagets återförsäkringar för egendom begränsat kostnaderna tack vare det skydd 
bolaget har genom sitt återförsäkringsprogram där flera större skador inträffat som 
återförsäkringsbolagen fått ersätta över 5 Mkr/skada men även att nivån för stop-loss (totalt över 25 
Mkr i egendomsskador) har uppnåtts. Med utgångspunkt från gjorda utbetalningar för 
egendomsskador samt reserver uppkomna under 2020 finns ersättning från återförsäkringsbolag med 
43,2 Mkr vilket är en historiskt hög ersättning för bolaget. Å andra sidan har bolaget aldrig haft så 
hög omsättning tidigare. 


Bolagets placeringsverksamhet har även under 2020 gett en god avkastning med 7,0 Mkr trots det 
låga ränteläget på marknaden. Emellertid har värderingen av bolagets tillgångar gått ned i värde under 
året. I slutet av mars 2020 då effekterna av covid-19 slog till mot hela finansmarknaden så minskade 
värdet av bolagets tillgångar med ca 25 % på endast en veckas tid. Därefter har värdet succesivt ökat 
under året och närmat sig det som fanns innan pandemins effekter visade sig på finansmarknaden. 
Den allra största delen av bolagets premier erhålls vid årsskiftet och placering i värdepapper görs 
strax därefter. Under det löpande året kan i det normala en viss utgallring göras av värdepapper när 
kapital behövs för att betala större utgiftsposter som större skador och återförsäkringspremier. Under 
våren 2020 sjönk värdet på samtliga innehav så att det var oundvikligt att under året kunna sälja 
värdepapper utan att realisera  förlust, detta trots att bolaget valde strategin att sitta lugnt med sina 
innehav och invänta den förväntade vändningen på marknaden. Vid bokslutstillfället är värdet av 
innehavet på samma nivå som de är inköpta för men att värdet sjunkit från föregående år. Den direkta 
avkastningen har under 2020 uppgått till  3,04 % (3,64 %). Tidigare år har de finansiella intäkterna 
kunnat finansiera stor del av bolagets administrativa verksamhet, det är med dagens räntenivåer inte 
längre möjligt. Även om markanden kan förändra värdet av innehavet på relativt kort tid har bolaget 
över den senaste 10-årsperioden en genomsnittlig avkastning på ca 5 Mkr/år.


Idag har bolaget en hög kapitalbas 135,6 Mkr (132,7 Mkr), att jämföras med nuvarande krav på 
solvensmarginal, 38,4 Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till bolagets ambitioner att få 
fler försäkringstagare samt att värva fler delägare.


Risker i verksamheten


Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För 
egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för 
egendomsskdor som ersätts av bolaget, aggregat, uppgick till 25 Mkr. För ansvarsskador var 
självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr per år vilket det varit sedan 2006. I 
ett särskilt program för Malmö stad uppgick totala risken till 1 Mkr. Sammanlagt begränsades 
bolagets totala risk till 31 Mkr (25+5+1) per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och 
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt Lagen om offentlig upphandling, 
LOU.
 
Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och 
företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med bolagets placeringspolicy.


Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tilläggsupplysningar".
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Verksamheten 2021


Premierna på försäkringsmarknaden generellt ökar kraftigt under år 2021, men bolaget har valt att 
även under år 2021 bibehålla samma premienivå som tidigare år. För kunder som internupphandlat 
sin försäkring enligt LOU 3 kap 11 § ligger premierna stilla, vilket är bolagets målsättning avsikten 
med den placeringstekniken. Som nämnts ovan ökar dock antalet försäkrade kommuner, vilket 
indikerar en hårdnande marknad. Att marknaden hårdnar uttrycks också av andra försäkringsföretag. 


För 2021 har Svalövs kommun återvänt som försäkringskund och har internupphandlat sin 
försäkring. Dessutom har Borgholms kommun blivit delägare och försäkrar från 2021.


De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring utan istället upphandlat via LOU kommer 
att erbjudas möjligheten. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att 
internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre 
villkor vid en internupphandling än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett 
internupphandlande kommer återbäring om totalt 48,0 Mkr. 


Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin fösäkring i bolaget idag, de får en förnyad 
kontakt med erbjudande om direktplacering.


Arbetet med att attrahera nya delägare inom upptagningsområdet kommer att fortgå, även om det är 
en relativt långsam process, så är vår ambition att årligen kunna komma till avslut med några 
kommuner.


Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla 
mer egen risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad risktolerans kräver ett ökat 
ansvarstagande per kommun, vilket också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla 
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Bolaget har i detta arbete sett närmare på den 
administrativa lösning som ett av de andra kommuncaptiven, Svenska Kommun Försäkrings AB, har. 
I detta arbete har även frågan om ökat samarbete med det andra kommuncaptivet diskuterats. 


Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom 
utbildningar, seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning på området kommer att 
genomföras under 2021. Bolaget genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till 
digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.


Covid-19 har blivit ett reellt hot mot den globala tillväxten. Många länder har satt in 
stimulansåtgärder för att hindra en mer långtgående och djupare lågkonjunktur. Hopp finns att 
pandemin ska avta och kunna helt upphöra när vaccinationen av befolkningen har genomförts. Denna 
tidsplan har tvingats flyttas fram allt eftersom då tillgången på vaccin är begränsad. Nya mutationer 
av viruset kan förändra förutsättningarna på nytt och förlänga begränsningar i samhället där sektorer 
kan slås ut, arbetslösheten tilltaga och konjunkturen påverkas negativt. Även om det gått ett år med 
covid-19 och många åtgärder vidtagit så är fortfarande osäkerheten stor.  


På återförsäkringsmarknaden har priserna stigit kraftigt som följd av covid-19. Bolagen generellt tar 
tillfället att höja sina premier. Dessutom spelar bolagets dåliga skaderesultat roll för förhandlingen av 
2021 års återförsäkringspremier som höjdes med totalt ca 30 %.
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Medarbetare och ersättning


Bolaget har fyra anställda, varav två kvinnor (senior underwriter och administratör) samt två män 
(VD och ekonomichef/vice VD). 


Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avseende 
2020 avtalades i samband med anställningsprocessen.


Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 


Disposition av resultat


Förslag till disposition av bolagets resultat                                                                       2020


Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)


Från tidigare år balanserat                                                                                               34 665 351
Överkursfond                                                                                                             4 711 575
Årets resultat                                                                                                                   6 565 062
Summa                                                                                                                         45 941 988


Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:


att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


Femårsöversikt (kr)


Resultatet
2020 2019 2018 2017 2016


Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 45 435 641 40 754 132 40 079 411 30 208 977 30 593 792
Premieintäkt f e r 46 448 419 40 822 404 39 843 887 30 094 100 29 509 035
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379 3 552 898 -1 086 455 1 727 429 623 299
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -27 269 306 -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292 -32 454 703
Driftkostnader f e r -9 451 169 -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283 -6 946 835
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269 0 0 0 0
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 11 136 834 11 624 546 16 152 853 -2 178 046 -9 269 204


Finansrörelsens resultat -148 146 19 724 194 -3 829 633 4 923 304 2 456 346
Övriga intäkter/kostnader 625 000 525 000 500 000 500 000 500 000
Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341 -6 862 364 0 6 500 000
Skatt -1 880 050 -7 331 850 -1 605 930 -640 500 0
Årets resultat 6 565 062 30 275 231 4 354 926 2 604 758 187 142


Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 198 770 057 183 439 803 171 468 486 165 290 225 149 527 120
Försäkringstekniska avsättningar f e r -35 210 094 -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189 -46 953 229
Konsolideringskapital *1) 142 153 674 133 417 627 111 081 773 96 791 991 90 785 400
Konsolideringsgrad 313% 327% 277% 320% 297%
Primärkapital 124 174 054 134 244 855 124 580 693 94 998 939 70 543 883
Minimikapitalkrav 39 418 320 38 807 727 36 654 050 36 043 550 36 500 500
Solvenskapitalkrav 43 181 320 34 193 725 42 407 245 57 743 556 36 922 988
Solvenskvot 288% 402% 297% 165% 188%


Nyckeltal
Skadeprocent 58,7% 58,1% 34,1% 86,6% 110,0%
Driftkostnadsprocent 20,3% 22,1% 22,6% 26,3% 23,5%
Totalkostnadsprocent 79,1% 80,2% 56,7% 113,0% 133,5%


Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 3,04% 3,64% 3,07% 3,46% 1,53%
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o -0,07% 9,40% -2,35% 3,46% 1,75%
orealiserad vinst


*1) Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.


Definitioner


Premieintäkt  är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2020.


Konsolideringsgrad  är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.


Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.


Driftkostnadsprocent  är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.


Totalkostnadsprocent  är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.


Direktavkastning  är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.


För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av utbetalda försäkringsersättningar 


Premieinkomst  är den totala premien som inbetalats under 2020. Den kan också till delar avse 2021. I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med 
kostnad för återförsäkring.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


R E S U L T A T R Ä K N I N G


Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019


Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst 1 76 852 132 61 938 225
Premier för avgiven återförsäkring -31 416 490 -21 184 093
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker 1 012 778 68 272


46 448 420 40 822 404


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 -23 379 3 552 898
-23 379 3 552 898


Övriga tekniska intäkter
Diverse intäkter 1 432 269 0


1 432 269 0


Utbetalda försäkringsersättningar 


Före avgiven återförsäkring -38 691 916 -58 811 814
Driftkostnader för skadereglering -3 587 131 -2 689 682
Återförsäkrares andel 21 955 579 23 535 479


Förändring i avsättning för oreglerade skador 


Före avgiven återförsäkring -30 317 841 37 788 617


Återförsäkrares andel 23 372 003 -23 557 406


-27 269 306 -23 734 806


Driftkostnader f e r 3 -9 451 169 -9 015 950
-9 451 169 -9 015 950


Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546


Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546
Kapitalavkastning, intäkter 4 7 048 636 7 630 629
Realiserade vinster/förluster 4 -4 139 305 1 726 970
Kapitalavkastning, kostnader -47 672 -206 150
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 23 379 -3 552 898
Orealiserade vinster/förluster -3 033 185 10 572 745
Övriga intäkter och kostnader 625 000 525 000


Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 613 688 28 320 842


Bokslutsdispositioner


Förändring av säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341


Resultat före skatt 8 445 112 34 054 183


Skatter 5 -1 880 050 -7 331 850


Årets resultat 6 565 062 26 722 333
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


R E S U L T A T A N A L Y S  (kronor) Företag och
Not fastighet 1)


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 46 448 420
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379
Försäkringsersättningar f e r RA 2 -27 269 306
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269
Driftkostnader f e r -9 451 169


11 136 835


Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto RA 3 1 508 265
Återförsäkrares andel 3 595 407


5 103 672


Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 2 763 146
Avsättning för oreglerade skador -88 743 281


-85 980 135


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 56 296 333


56 296 333
1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.


NOTER TILL RESULTATANALYSEN


Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring 76 852 132
Förändring i avsättning för ej intjänad premie -31 416 490


och kvardröjande risker 1 012 778
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring 46 448 420


Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring -38 691 916
Återförsäkrares andel 21 955 579
Skadereglering -3 587 131


-20 323 468
Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring
Före avgiven återförsäkring -30 317 841
Återförsäkrares andel 23 372 003


-6 945 838


Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring -27 269 306


Not RA 3 Avecklingsresultat


5 103 672


Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador 
som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än 
reserven för skadan förekommer. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not


TILLGÅNGAR


Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 198 770 057 183 439 803


198 770 057 183 439 803


Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 42 046 333 13 506 335


42 046 333 13 506 335


Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 7 17 924 200 45 534 734
Fordringar avseende återförsäkring 14 250 000 8 600 000
Övriga fordringar 27 000 99 827
Skattefordringar 4 323 593 1 840 506


36 524 793 56 075 067


Andra tillgångar
Kassa och bank 57 424 281 37 373 517


57 424 281 37 373 517


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 3 016 896 3 817 968


3 016 896 3 817 968


SUMMA TILLGÅNGAR 337 782 360 294 212 690
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
2020-12-31 2019-12-31


Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr 72 568 000 72 568 000
Ej registrerat aktiekapital 466 391 0
Reservfond 688 688
Summa bundet eget kapital 73 035 079 72 568 688


Fritt eget kapital
Överkursfond 4 711 575 4 711 575
Balanserad vinst/förlust 34 665 351 7 943 018


Årets resultat 6 565 062 26 722 333
Summa fritt eget kapital 45 941 988 39 376 926


Summa eget kapital 118 977 067 111 945 614


Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv 29 713 599 26 545 023


29 713 599 26 545 023


Försäkringstekniska avsättningar före 
avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 8 2 763 146 3 775 924
Oreglerade skador 9 88 743 281 52 775 440


91 506 427 56 551 364


Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter 0 0
SkulderSkulder avseende direkt försäkring 0 0
Skulder avseende återförsäkring 0 0
Övriga skulder 10 19 926 573 12 959 613
Skatteskuld 7 528 355 7 355 675


27 454 928 20 315 288
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 70 130 339 78 855 401
70 130 339 78 855 401


SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 337 782 360 294 212 690
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Redogörelse över förändringar i eget kapital


Aktiekapital
Övrigt 


tillskjutet 
kapital


Summa


72 568 000 688 72 568 688


466 391 466 391
0


466 391 0 466 391


73 034 391 688 73 035 079


Överkurs-  fond
Balanserad 


vinst och 
årets resultat


Summa


4 711 575 34 665 351 39 376 926
6 565 062 6 565 062


4 711 575 41 230 413 45 941 988


0 0
0 0
0 0


0 0 0


4 711 575 41 230 413 45 941 988


Bundet eget kapital


Summa transaktioner med aktieägare


Ingående balans per 2020-01-01
Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission


Årets resultat


Summa resultat


Summa transaktioner med aktieägare


Utgående balans per 2020-12-31


Fritt eget kapital


Utgående balans per 2020-12-31


Transaktion med aktieägare


Transaktion med aktieägare


Transaktioner med aktieägare


Genomförd nyemission


Ingående balans per 2020-01-01


Utdelning
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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Valuta


Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.


Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig.


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.  


Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                                                                 


ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR


Redovisningsprinciper


Värderingsprinciper
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.


Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt med Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd FFFS 2008:26 o 2011:28, "lagbegränsad (IFRS) International Financial Reporting Standards". Bolaget tillämpar genom FFFS 2008:26 
att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 
2008:26.  Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.  
Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.


Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i annan valuta. I de fall bolaget 
köper värdepapper utställda i annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget inte tar någon valutarisk.


Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde över totalresultat. 


Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen.


Andra finansiella skulder


Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper. 
Bolaget har inte förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder. 


Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då följande krav är uppfyllda:
* tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och


Klassificering


Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för 
förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.


Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.


Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde


* avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta på det utestående                  
kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaffningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa och Bank, Övriga fordringar.


Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde även enligt tidigare principer.


Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde över resultaträkningen på grund av 
att de finansiella tillgångarna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.


Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.


Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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Pensionskostnader


Derivatinstrument


Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna och 
fakturerade försäkringsavtal som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.


Premier och försäkringsersättningar


Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall.


Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift till en separat juridisk enhet dit 
bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.


Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl a att kommuner som har 
positivt skadeutfall kan få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget i 
resultaträkningen.


De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer. Bolaget har inte 
diskonterat sina skadereserver.


Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat.


Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för 
försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Premieinkomst 
redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. 
Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej intjänade premier. 


I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av 
skador som har inträffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie.


Obeskattade reserver


Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 2015:23. Den tillämpade regeln för 
bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2020 totalt möjliggör en 
avsättning upp till 29,7 Mkr. 


Bolaget har inga derivatinstrument.


Försäkringstekniska avsättningar 
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande risker  samt avsättning för oreglerade skador .


Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar för egen räkning efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats 
som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till försäkringsrörelsens resultat utgöres av 
kapitalavkastning intäkter.


Utbetalada försäkringsersättningar


Kapital överförd från finansrörelse


Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer 
reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad 
metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.


Beräkning av verkligt värde


Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar 
som kan säljas) baseras på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska 
säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget handlas på en aktiv eller observerbar marknad.


Borttagande av finansiella tillgångar och skulder


Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.
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Skatter


2020 2019
IBNR vid årets början, egendom 9 500 9 400
IBNR vid årets början, ansvar 8 000 8 700
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, egendom -5 400 -3 600
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, ansvar -3 200 -2 400
IBNR förändring under året, egendom 2 000 100
IBNR förändring under året, ansvar 500 -700
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, egendom -6 100 -1 800
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, ansvar 450 -800
Utgående IBNR för egen räkning 5 750 8 900


Allmänt om risker                                                                                                                                                                                                      


Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är 
exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna 
i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.


RISKER


När skador inträffar registeras de och därefter görs en bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för respektive skada. Förutom 
reservsättning för de skador som är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträffade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not 
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som ännu inte är kända men kan ha 
inträffat.


Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del av avsättningarna som avser 
inträffade men ej rapporterade skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets redovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt värde.


Försäkringsrisk


Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden.  I 2020 års årsredovisning har aktuell skattesats, 21,4 %, tillämpats.


Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas och att specificera vilka 
försäkringsbelopp och definiera vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall 
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen återförsäkringskapacitet. Den 
återförsäkringskapacitetför avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad enskilda 
största skada) genombrott. Bolagets självbehåll och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje tillfälle vara anpassat till bolagets solvens, 
likviditet, och tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets koncession, försäkringstekniska 
riktlinjer, verksamhetsplan och övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar av 
att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkommunerna genom arbete tillsammans med 
firma P&B.


Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk  respektive reservsättningsrisk . Med teckningsrisk menas risken för förlust på grund av att otillräcklig 
premie har tagits ut av kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de 
försäkringstekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade med dessa skador. Olika 
skador hanteras på skilda sätt och ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan innebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. 
Egendomsskador är däremot betydligt fler till antalet och har betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändelser 
kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenomgångar av 
rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring.


Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges information om bolagets risker. 
Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen. 


Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare 
för ett företag och organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan 
leda till skador och stora kostnader. Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med organisationen och dess 
verksamhet i både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt de ersätts samt placering i 
värdepapper och hur de fördelas i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer som 
granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som interngranskare.
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2020 (kr) <2015 2016 2017 2018 2019 2020


Avsättning oreglerade skador IB 1 487 133 4 361 975 2 559 716 6 244 711 38 121 905 0 52 775 440
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -1 147 000 -18 779 698 0 -19 926 698


Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -397 200 -201 140 -87 800 -671 161 -1 459 578 0 -2 816 879


Förändring i avsättning -545 979 -154 712 -350 288 -2 601 587 -8 089 803 14 242 369 2 500 000


Nya avsättningar 0 0 0 0 -258 563 56 469 980 56 211 417


Summa förändring -943 179 -355 852 -438 088 -4 419 748 -28 587 642 70 712 349 35 967 840


Avsättning oreglerade skador UB 543 954 4 006 123 2 121 628 1 824 963 9 534 263 70 712 349 88 743 280


Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 0 10 131 380 979 248 10 995 707 0 22 106 335
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 -10 038 835 0 -3 467 500 0 -13 506 335


Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0


Förändring i fordran 0 0 -92 545 104 926 -6 014 040 0 -6 001 659


Nya fordringar 0 53 697 992 53 697 992


Summa förändringar 0 0 -10 131 380 104 926 -9 481 540 53 697 992 34 189 998


 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 0 1 084 174 1 514 167 53 697 992 56 296 333
Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 10 481 971 0 10 139 679 1 333 929 21 955 579
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 -10 481 971 0 353 331 0 -10 128 640
Utbetalda försäkringsersättningar -127 000 0 0 -704 131 -23 812 742 -14 767 371 -39 411 244
Förändring i avsättning 943 179 355 852 345 543 4 524 674 13 085 287 -60 387 844 -41 133 309


Avvecklingsresultat 816 179 355 852 345 543 3 820 543 -234 445 5 103 672


2019 (kr) <2014 2015 2016 2017 2018 2019


Avsättning oreglerade skador IB 1 661 786 2 635 539 5 599 948 62 233 847 15 776 278 0 87 907 398
Förändring i avsättning med utbetald ersättning -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 787 814


Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -260 775 -2 064 000 -615 500 -733 200 -2 684 226 0 -6 357 701


Förändring i avsättning -888 136 50 833 286 261 -8 696 984 -1 950 659 847 536 -10 351 149


Nya avsättningar 0 0 0 0 1 885 600 38 293 135 40 178 735


Summa förändring -1 154 226 -2 013 167 -1 393 173 -59 518 931 -9 531 567 38 293 135 -35 317 929


Avsättning oreglerade skador UB 507 560 622 372 4 206 775 2 714 916 6 244 711 38 293 135 52 589 469


Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 0 -23 535 479 0 0 -23 535 479


Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0


Förändring i fordran 0 -109 947 0 -9 309 391 974 791 0 -8 444 547


Nya fordringar 10 995 512 10 995 512


Summa förändringar 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514


 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 -100 10 131 380 979 248 10 995 512 22 106 040


Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 23 535 479 0 0 23 535 479
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 874 567
Utbetalda försäkringsersättningar -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 782 499
Förändring i avsättning 1 154 226 2 013 167 1 393 173 59 518 931 9 531 567 -38 293 135 35 317 929


Avvecklingsresultat 1 148 911 2 013 167 329 239 120 793 3 724 076 7 336 186


Återförsäkringsrisk


Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i affärsresultatet mellan åren 
samt att täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med 
återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över 
ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar respektive egendom.


För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 25 Mkr. 
För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 5 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram 
för försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed till 31 Mkr.
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2020 2019


AAA 4 013 360 7 017 830


AA+ 5 218 400


AA- 15 216 480 16 741 900


A+ 18 644 873 19 272 111


A 0 5 065 500


A- 7 249 256 50 342 369 7 354 990 55 452 331


BBB+ 4 040 200 4 022 760


BBB 44 012 933 22 933 528


BBB- 38 557 290 86 610 423 54 720 129 81 676 417
BB+ 35 030 256 25 489 324
BB 24 212 009 59 242 265 20 821 730 46 311 054
Oratade 2 575 000 2 575 000 0 0


2020 2019
År Förfallostruktur Räntebindning Förfallostruktur Räntebindning
2019
2020 3 022 110 81 343 279
2021 116 986 002 5 085 491 5 085 491
2022 24 090 903 14 043 653 35 232 437 29 975 187
2023 44 761 916 28 060 360 61 191 062 38 851 872
2024 50 380 196 16 026 632 40 200 092 17 537 813
2025 60 608 612 9 381 480 26 812 285 4 022 760
2026- 18 928 430 14 271 930 11 896 325 6 623 400
Total 198 770 057 198 770 057 183 439 802 183 439 802


- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i värdepapper utgör huvuddelen


Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt 
återförsäkringsavtalet.


Finansiella risker


Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, vilka är klassificerade enligt 
tillgängliga för försäljning, innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser som är 
noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella instrument värderade inom nivå 1 och 
2.


Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. 
Premien för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med 
rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och egendom.


Återförsäkring och försäkringsrisk


Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av förutbetalda premier och 
avsättningar för oreglerade skulder, utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika 
värdepapper med en spridning i förfall, många av papprena är också likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad.


Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget ska placera i och vid utgången av 2020 var fördelningen enligt följande:


Är den risk en motpart orsakar bolaget genom at inte uppfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk gäller:


Kreditrisk


(kr)


Valutarisk
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bolaget har inga affärer i utländsk 
valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till svenska kronor i samband med köpet.


- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar och fordringar avseende återförsäkring


När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 35,2 Mkr (34,4 Mkr), kan av dessa 
skador beräknas utfalla med 51,3 Mkr (25,1 Mkr) inom ett år och ytterligare 13,8 Mkr (9,3 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre 
handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.


Likviditetsrisk
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(tkr) Summa


198 770 198 770


78 544 78 544
57 424 57 424


135 968 198 770 334 738


(tkr) Summa


183 440 183 440


67 641 67 641
37 374 37 374


105 015 183 440 288 455


På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i allt väsentligt överensstämma 
med bokfört värde.


Summa


31 december 2019


31 december 2020


Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar
Likvida medel


Likvida medel


Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde


Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde


Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde


Matchningsrisk


Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde


Summa


Tillgångar i balansräkningen


Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt 
följande:
* Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)


Koncentrationsrisk


Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma 
marknadsförhållanden eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering 
som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också innebär att risken för allt för stora 
enhandsengagemang hålls låg.


* Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt 
(dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
* Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).


Obliagationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar


Tillgångar i balansräkningen


Obliagationer och andra värdepapper


Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning inte motsvarar skuldernas. Denna 
kan vara tillämplig i flera riskkategorier.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (belopp i tkr) 2020 2019


Not 1 Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst 86 988 69 501
Utbetald och reserverad premieåterbäring -10 135 -7 563
Summa premieinkomst 76 853 61 938


Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen


verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.


Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga
summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på -0,07 % (9,40 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador 52 775 87 964
Utgående avsättning för oreglerade skador 88 743 52 775


141 518 140 739


Genomsnittlig avsättning för året 70 759 70 370
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -39 201 -32 585
Summa beräkningsunderlag 31 558 37 785
Avkastning -23 3 553


Not 3
Personalkostnader 5 512 5 136
Lokalkostnader 359 349
Styrelsekostnader 451 423
Revisionsarvoden 388 406
Övriga kostnader 2 741 2 665
Avskrivningar 0 37


9 451 9 016


Personal och löner


Ersättning för revision


Styrelsearvoden


Belopp tkr
0


82
100


27
27
24
24
18
19


Lars-Erik Rönnlund, suppleant 16


Riktlinjer


Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 373 tkr.


Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Bolaget har haft 4 (4) anställda, 2 (2) män och 2 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om


Catarina Willman, ledamot 


Övriga förmåner avser tjänstebil


Ann-Christin Walméus, suppleant 
Stefan Tengberg, suppleant


Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-


Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna). 


totalt 1 329 tkr (1 229 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med


vVD till 651 tkr (618 tkr). Därutöver finns inga pensions förpliktelser för bolaget.


752 tkr (724 tkr). Styrelsearvoden uppgår till till 337 tkr (285 tkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till
 1 188 tkr (1 229 tkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och


Driftkostnader


Kjell Rosenlöf, ledamot


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. 
Ingen rörlig ersättning förekommer.


Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig


Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något 
särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.


Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig


Anders Nählstedt, ledamot 


Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den 
totala ersättningen.


Jan-Åke Troedsson, ordförande 


Irene Robertsson, ledamot 
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Avgångsvederlag


Not 4 2020 2019
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 001 7 424
Realiserad vinst/förlust vid försäljning -4 139 1 727
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde -3 033 10 573


-171 19 724
Not 5


Årets skatt -1 846 -7 332


Resultat före skatt 8 445 34 054
Orealiserat resultat värdepapper - -
Underlag för beskattning 8 445 34 054
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 % -1 845 -7 288
Ej avdragsgilla kostnader -38 -44
Skatt på grund av ändrad taxering -35 -
Redovisad effektiv skatt -1 880 -7 332


Not 6 Placeringstillgångar 


Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffnings Verkligt 
Kommunobligationer 9 000 9 238 9 232 7 000 7 166 7 018
Företagsobligationer och räntebevis 156 106 157 212 158 830 136 747 137 082 141 051
Strukturerade produkter och fonder 31 700 32 369 30 708 34 100 34 769 35 371


196 806 198 819 198 770 177 847 179 017 183 440


Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring 2020 2019
Fakturerade ej betalda premier för 2021 17 924 45 535


Not 8 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker 2020 2019
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början 3 776 3 844
Förändring under året -1 013 -68
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut 2 763 3 776


Not 9 Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador vid årets början 52 775 69 864
Inträffade och rapporterade skador förändring under året 15 968 -34 589
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 17 500 18 100
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året 2 500 -600
Utgående balans för oreglerade skador 88 743 52 775


Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder 409 566
Övriga skulder 19 518 12 394


19 927 12 960


Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
68 934 77 392


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 196 1 463
70 130 78 855


Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder


Registerförda tillgångar
Aktier 286 8 611
Obligationer 40 173 29 354
Kassatillgångar 2 220 1 790
Övriga placeringar 1 763 1 708


Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga


Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från 
företagets sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 


Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets 
sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 


2020 2019


Kapitalavkastning, intäkter 


Fakturerade premier för 2021


Skatter 
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Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat


Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 34 665 351
Överkursfond 4 711 575
Årets resultat 6 565 062
Att disponera 45 941 988


Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:


att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.


den 25 mars 2021


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Jan Åke Troedsson Lars Niklasson Anders Bjärnehäll Anders Nählstedt
Ordförande vice ordförande


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Iréne Robertsson Kjell Rosenlöf Catarina Willman Anders Ramäng
Verkställande direktör


Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor


Vår granskningsrapport har lämnats den 26 mars 2021


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Per Lilja Sylve Qvillberg
Lekmannarevisor Lekannarevisor


Min revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2021
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Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 516406-0294)


Granskningsrapport för 2020


Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s
(org.nr 516406-0294) verksamhet.


Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna
kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål.


Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.


Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, 
Sölvesborg.


Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.


Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.


Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala 
befogenheter som gäller för bolaget.


Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning 
föreligger därmed inte.


Malmö 2021-03-29


Per Lilja, Malmö         Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer
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https://app.oneflow.com/files/contracts/1740496/42e6cc0e3ef45cd16378e41f2f509f2672108f9b/?asset=verification.pdf





